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Dr. BEDICHU POŠÍKOVl

nezapomenutelnému uiteli djepisu na gymnasii Klatovském
v 1. i8yi a i8y2, kdy v VI. a VII. tíd v posvátném

tichu a ve zbožném vzrušeni poslouchali jsme
jeho výklady o nejslavnjších djinách svého ná-

roda v dob husitské a bratrské i o druhých
svtových událostech v svých násled-

cích dležitých pro vývoj ducha
lidského, vdnou vzpomín-

kou budiž pipsáno e-
' ské vzdlání I. dílu

„Konce samo-
statnosti

eské".





PEDMLUVA.

Djiny Cech pro vzdlané Francouze shrnují

se krátce ve tech událostech: v muedlnictví

prvního reformátora v Kostnici, v bitv na Bílé

Hoe a v bombardování Prahy za revoluce roku 1848.

Ti jména: Hus, Ferdinand H. a Palacký jsou vším,

co zachovalo sob potomstvo, a upomínky, které

víže k tmto jménm, všeobecn správné, v jed-

notlivostech jsou neurité a neúplné. Zdálo se mi,

že nebude snad nezajímavo, pokusím-li se vyložit

jasnji, kdo byli tito mužové a co chtli, vysvtlím-li

píiny vlivu jejich a urím-li vzdálené následky

díla jejich. Ukázalo se, že proto je teba napsat

úplné tém djiny ech.
Zem. eská dospvši záhy ke vzdlanosti velmi

pokroilé, následkem vnitních a hlubokých píin,
jichž podružnými a nahodilými okolnostmi vzbuzeno
bylo hnutí, dala heslo ke vzpoue proti ímskému
katolictví a první protrhla západní jednotu ke-
sanskou. Po dv století udržovala boj proti pa-

pežství, a nkohkrát osudy reformy a tím budoucnost
moderního svta zdály se záviset na jejím odporu.

Když konen podlehla roku 1620, její pád málem
by byl ml v záptí zkázu všeho protestantismu.

echy ob3-dleny jsouce od slovanského ob3'va-

telstva, které Nmci svírají a ohrožují se všech

stran, byly bojištm, o nž oba kmenové zápasili
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s nejvtší vzteklosti a zuivostí, Vyšehradem, jehož

drženi zabezpeovalo rozhodné vítzství. Nmci
pokládali se za pány území až do poátku XIX.
století, ale tenkrát vítzný postup jejich byl náhle

zEiražen neoekávanou reakcí. Cechové probudih se

Slovany ze snu dvstletého a jako nkdy provolali

první slova osvobození náboženského, oni první

prohlásili boj za osvobození národní. Oni byli

pvodci a jsou ješt -nyní nejhorlivjšími bojovníky

znovuzrození slovanského, jež zstane zajisté jedním

z nejvtších in naší doby.

Reforma náboženská a renaissance slovanské

národnosti, tyto dv události tak rozdílné jsou

pec úzce spolu spojeny, a bedlivé pozorování

ukáže jejich souvislost.

V dívjší práci vypravoval jsem o poátcích
reformy husitské a o prvních bojích, které podnikla.

Chtl bych jednou vyložit píiny souasného
znovuzrození, ukázat vytrvalost a hrdinnou víru

Palackého, spolupracovník jeho a nástupc, ne-

slýchané pekážk3% jež pemohli, a neoekávané
úspchy, jež získali.

tJkol, který dnes podnikám, je smutnjší.:

reforma husitská a protestantská vedla k nezdaru

a neštstí; které byly píiny tohoto úpadu a vzdá-

lené pohnutky této porážky? Kterými chybami
zasloužiU sob Cechové svého neštstí? Jaká ást
zodpovdnosti píslušela lidem a jaká okolnostem?

To práv snažil jsem se vystihnout z djin eských
XV. a XVI. století.

Málokteré djiny jsou tak temné, protože

málokteré jsou tak složité. Myslil jsem, že teba
nechat v popedí otázky náboženské, nejprve proto,

že psobily zajisté na události velikým vlivem,

po druhé proto, že rzné strany užívaly theologie.
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aby stkvlými slovy a šlechetnými snahami zakryly

své náruživosti nejsobetjší. Jako všudy i zde,

jako ve všech dobách 1 v XVI. století otázky dogma-
tické a vrouné, theorie filosofické a mravní pri-

mšují se s nesvdomitým pokrytectvím ku ped-
sudkm osobním a malicherným. Zajisté jest

ponkud pehnáno, tvrdí-li se, jak to uinil veliký

djepisec eský naší doby, že v Cechách za XVI,
století není otázky náboženské, než pouze otázka

politická. Pravdou je pi nejmenším, že boje poH-
tické a evnní sociální jsou v hloubi všech spor
náboženských. Život jest jeden. Problém, jakkoli

zajímavým zdá se nám jeho ešení, neodstrauje
druhých problém. Co dlužno napsat, aby dílo

bylo zárove pesné a správné, není historie reformy
v Cechách, ale historie národa eského v dob re-

formaní a pemny, které pod vlivem tím pod-
léhají povahy, mravy, život sociální a literární,

zkrátka všecky inné síly eského národa.

Tyto djiny rozdlují se opt na ti doby urit
oddlené, akoli tytéž hlavní píiny nepestávají
psobit. Ped smrtí Jiího z Podbrad veliký spor,

poatý popravou Husovou, trvá mezi Cechy a stolicí

papežskou až do doby, kdy papežství, unavené
svým úsilím malomocným a znepokojené jinými

starostmi, sob samému ponechává kacíství hu-

sitské, oekávajíc od okolností neb i od únavy
odbojník podrobení se, které mam hledlo vymoci
zbraní. — V nadji své je zklamáno, ježto Cechové
trvají v svém odporu, kterýž ostatn udržován jest

ješt spíše samými upomínkami na boj nežU pí-
chylností jich k novému uení. Ale nemajíce síly,

aby z tchto nauk odvodili urité dogma, oslabení

úsilím píliš prodlouženým a píliš prudkým, utrácejí

konen svou sílu životní ve vnitních bojích a ve
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shonu stav, mezi nimiž vyvstane moc oligarchie

prostední a despotické. — Po bezvládí Jagielovc
následuje pak panství Habsburk. S poátku
Ferdinand L, jeho nástupci potom s menší rázností

a obratností, pokoušejí se podniknout boj proti

zmatku a nepoádku; ale bezpenost, které nabízejí,

bylo by dlužno zakoupit vzdáním se všech svobod,

obtováním samostatnosti národní a poddáním se

náboženství katolickému, Z toho vznikají nepe-
tržité spory a neustálé boje, jichž se pestává
znenáhla úastnit lid, stejn nepátelský lakotné

šlecht i cizím, fanatickým pánm a neschopný

napíšt všehké jiné odvahy nežli resignace. Kata-

strofa tudíž byla nevyhnutelná. Národ, nemající již

nadšení a víry, než. jen obavu a odpor, byl vydán
všem náhodám událostí. Porážka na Bílé Hoe
a hrozná poroba, která byla jejím následkem, jsou

jen neblahé, ale nevyhnutelné dsledky celé ady
neštstí a nedostatk.

Pi pedmtu tak nesnadném a rozsáhlém,

zvlášt když práce speciální jsou ješt velmi neúplné

a nemnohé, není lze se vyhnout omylm. A zajisté

jich drahn jest v mé knize, neznepokojuji se tím

píliš. Nikdo mén nežli já nechce si stžovat do

nových požadavk vdeckých a popírat pokroky,

za které historie dkuje pesným methodám v-
deckým za naší doby. Svdomí historické stalo se

jemnjším a úzkosthvjším. Nedvuje se neopa-

trnému a spšnému generalisování. Je to šastná
reakce, která by se však brzy stala výstednou a

nebezpenou. Historie, v svém smyslu nejvzne-

šenjším pojatá, zstává umním; pramen musí

být vysvtlen a oživen. Jen takový jest prostedek
k dosažení pravdy, a pravdy samé nabýváme jen

intuicí a ekl bvch skoro divinací. Tako všudv tak
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i zde vše záleží na slušné míe. Spisovatel, který

se nezanáši dosti zkoumáním podrobností, zabíhá

od vci, ale kdo se nechá jimi ovládat, zabíhá

v povídavost. Vdeckost jest podmínkou historie,

ale také její negací. Hypothesa bývá asto užite-

njší než fakt. Je-li Renan veliký historik, není to

hlavn proto, že je velmi piln}^ badatel. Jistá škola

za píkladem Nmc ráda sice potlauje pokusy

generalisace, ale zapomíná, že náelník této školy

podnikl sepsání svtové historie, co zajisté není

myšlenkou vdce. Naše století je stoletím historie.

— Pro? Zda proto, že se vytisklo na kupy nevy-

daných pramen? — Nikoliv, ale proto, že o povaze

ducha lidského a o rozvoji spoleností máme ped-
stavu docela jinou, než mli naši pedkové. Pro

poznání a porozumní minulosti Herder víc uinil

než všichni Oratoriané. To jsou ovšem veliká jména

vzhledem ke skromné práci a toto není osvdením
veejným. Zdálo se mn pouze zapotebí, abych

se ohradil proti theoriím píHš výluným, jichž

dsledky nevyhnutelné a již tak svtle zjevné záleží

ve zmenšení touhy po vdní a v obmezení obzoru

duševního.

Ideálem nezdá se mi ád intellektuální, kdy
každý z pracovník zabývá se jen ptadvaceti léty,

která zkoumá, a kdy veejnost nebaví se zhola

niím. Kdyby se- historii nkdy dostalo za údl,

aby, jak si toho pejí nkteí, zaazena byla do tídy
vd exaktních, stalo by se to jen s podmínkou, aby
se vzdala toho, co jest jejím úkolem nejvyšším,

zpodobení života a \'ysvtlení událostí.

Nestrannost jest také velmi oblíbená — v ped-
mluvách. Po\ánnost spisovatelova jest pesná:
nezatajovát žádné hstiny pe, kterou Hí, a vypra-

vovat jen to, co vidl v pramenech. Ale mže-li



tyto listiny a prameny vykládat jinak než svým
vlastním duchem, svými náklonnostmi a pedsudky ?

Jsem historikem díve, než protestantem, íkal
Ranke. Budiž. Znamená-li to, že jméno Lutherovo
nebudilo v nm cit zcela jiných nežli v katolíku?

ByU králové francouzští, kteí porušili smlouvy,
a totéž neštstí stalo se i panovníkm nmeckým;
ale podle pípadv a lidí porušování zákona mravního
vzbuzuje spravedlivé rozhorlení nebo shovívavé

politování. I když úsudek je týž, dvody bývají

rozdílné. Mže-h tomu být jinak, ba žádoucno-H to ?

Nepsal jsem ani bez lásky ani bez hnvu. Kdo ví
v pokrok vzdlanosti, komu svoboda myšlení není

vcí lhostejnou, nikdo zajisté nedovede se ubránit

pocitu smutku a úžasu pi pohledu na náhlou

reakci, kteráž okolo poátku XVII. století byla by
málem obnovila panství církve katolické. Každé
osvobození lovenstva vyžaduje obtí smírích;

zákon, jehož nemravnost nás vzbuuje, k ukrutným
tžkostem odsuzuje národy, kteí první svtu oteveli

novou dráhu. Zda káže nestrannost, abychom ne-

pociovali ani vdnosti a soustrasti k obtem, ani

nenávisti ke katanm? Nezatajil jsem žádné chyby
onc\ nebo njaké ctnosti tchto, ale dále jít bylo

by mn bývalo nemožno, aniž jsem se pokoušel

o to.

Dlouhá doba mého žití h/a. vyplnna pípravou
k tomuto dílu, ale mé úsilí by o by více než odmnno,
kdybych dovedl pispt k lepšímu poznání a vzbudit

tím lásku k šlechetné v i národu eskémuí, jehož

osudy byly tak slavné a tak tragické a jehož synové

chovají k Francii velou a upímnou sympathii.



Pedmluva fe eskému pekladu.

Spis Denisuv „Fin de Tindépendance bohéme"
pijat byl od veejnosti naší s nelíenou pochvalou;

vtšina asopis pinesla o nm sympathické zprávy

iobšírnjšíúvahy(,,Nár. Listy", „Politik", ,,Osvta",
,,Kvty", ,,asopis Matice Moravské", ,,as",

,,Cech" a j.). ,,Velmi by se zavdil literatue naší,

kdo by spis Denisuv do eštiny peložil," pál sob
referent ,,Cas. Matice Moravské" (1891 str. 167).

Pimlouval jsem se za totéž v obšírném rozboru dila

Denisova podaném v ,,Athenaeu" (1891 str. 256)

poukazuje na píklad Maar, kteí spis francouz-

ského uence E. Sayousa o djinách svého národa
nemeškali peložit sob do své mateštiny (1882).

Vybídnut byv od nakladatelství pp. Buršíka a

Kohouta, rád podnikl jsem tento úkol, jehož jsem se

nelekal, ježto za universitních studií svých horliv

jsem se obíral jazykem francouzským a vyuoval
jemu po pt let za svého uitelského psobení na
mstské stední škole pražské.

Peklad eský hledl jsem podat vrný, neuchy-
luje se od originálu, leda tam, kde potebí bylo

pidržet se pramen eských, užitých od francouz-

ského autora. Pokud prameny byly mn pístupny—
a to vehkou vtšinou — kontroloval jsem jimi text

francouzský, pi emž k své radosti pesvdil jsem se

o naprosté solidnosti a spolehlivosti historického
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materiálu v díle Denisov. Nkteré ídké jen omyly
v originále mínil jsem pvodn opravovat pod arou
a tamtéž umístit doplky, týkající se jmen osob

historických a místopisných, jichž prof. Denis asto
pomíjí, ježto pro tenástvo francouzské nemají
valné dležitosti, kdežto obecenstvu eskému jsou

mnohdy velmi zajímavé. Od úmyslu toho jsem však
z píiny vážné upustil, nechtje rušit celkového

dojmu díla. Se svolením prof. Denise opravy pí-
slušné uinil jsem již v textu samém. Kdo by chtl
posoudit povahu jejich, shledá je zvlášt na str ^7,
350, 394. 425, 429. 439. 520, 522, 536, 537. 539' 665.

Poklesky chronologické a pochyby pi citování

pramen, namnoze tiskovými chybami zavinné,

rovnž všudy jsou peliv opraveny v pekladu
eském. Do pekladu eského pojal jsem také jména
osobní a místní, pokud vypuštna byla v originále

francouzském, maje na zeteli, aby peklad náš

dojem inil pvodního díla eského.

Se svolením autorovým pekladatel pod arou
piinil i adu vlastních poznámek. Uinil tak zvlášt

v ástech o Jednot bratrské, této ozdob a cliloub

eských djin XV—XVII. století, této utšené oase

v mravní spoust oné doby nešastné, této štpnici

ušlecht'lých a velikých charakter, jichž se tohk

nedostávalo národu našemu za oné doby neblahé.

Jednota bratrská pokoušela se o mravní obrození

národa eského, ale neprovedla svého díla. Ve spise

Denisov jasn vjioženy jsou píiny neštstí toho.

O djinách Jednoty bratrské základní dílo sepsáno

jest jazykem nmeckým od f arcliiváe zemského
Ant. Gindelyho (1868). Dílo to sahá jen do r. 1609.

GoUovo vzdlání starších djin bratrských uveejnno
s píslušným aparátem vdeckým v Cas. Ces. Musea
(1S83—1887), iioném to sborníku, širšímu obecen-
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štvu málo pístupném. Rozšíený u nás spis Tomkv
„Dje království eského" v ásti o Jednot bratrské

jest nejslabší a až bda jednostranný a neúplný.

V eské literatue historické pekladem francouzského

díla historického djiny bratrské podávají se obe-

censtvu eskému po prvé ve vrném a vábném obraze

celkovém. Pokládali jsme tudíž za svou povinnost,

v píhodných poznámkách doplnit obraz ten nkte-
rými podrobnostmi, aby význsLm Jednoty bratrské

znova oživl v pamti národa eského.
Kdo se dotkne djin náboženských XV—XVI.

století, každý tžce poheší, že nejsou posud vydány
písemné památky úsilí a práce ducha eského na
poli bohoslovném této doby. S bolestí pocioval toho

i pekladatel díla Denisova, nemoha na píklad
hojné doklady z Chelického pedvést svému
tenástvu z pehvého vydání tiskového než jen

podle výtah Ferd. Schulze, uveejnných v ,,Osvt'
(1874). Po výatku z listu Chelického k Rokycanovi
(str. 237) mam jsem se prostedkem pátel svých
shánl; v rukopisném oddlení musejní knihovny
potebného rukopisu nebylo lze dokonce nalézt.

Dnes po založení akademie eské bylo by opravdu
híchem déle zanedbávat dávné pání Palackého,

aby tiskem vydány byly památky bohoslovné

literatury XV—XVI. století. V XVI. století Dr.

Kašpar z Nidburga, rada krále Ferdinanda I.,

vyítal Blahoslavovi lenost národa eského, že se

nepostaral o žádné ádné vydání starých spis
Husových, Jakoubka a j. Nechtjme, aby za po-

kroilejší a píznivjší doby nynjší cizina vzdlaná
pronesla o nás úsudek podobný, ne-li horší!

Pekládal jsem s láskou a úctou, jaké zasluhuje

vehké dilo Denisovo o djinách eských, jemuž pál
bych, aby prosplo nejen historii svou podstatou
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vdeckou, a formou umleckou, ale aby i národnímu

životu našemu bylo jako majákem na výstrahu od

úskalí chyb, o nž se rozbil nkdy koráb samostat-

nosti naší.

V KRÁLOVÉ HRADQ dne 18. prosince 1892.

Dr. Jindich Vanura.



Pedmluva fe druhému vydáni

„KONCE SAMOSTATNOSTI
ESKÉ".

Zmny a opravy eského pekladu Denisova

spisu „Fin de Tindépendance bohéme" v 2. vydání

péí Matice hdu podniknutém týkají se jen stránky

slohové a úpravy tiskové. eský peklad z r. 1892

byl pehlédnut znova, poopraven a vytíben.

Poznámky pod arou z píin typografických pe-
loženy za jednotlivé kapitoly. Poznámky autorovy

zachovány všecky, z pekladatelových nkteré
doplující neb opravující text vloženy ve a ozna-

ženy kížkem. V textu i v poznámce jedné (. 61

na str. 390) nkteré citáty, jichž se pekladatel ne-

dohledal ped 15 lety, takže musil je peložit podle

originálu francouzského, nahrazeny jsou v 2. vydání
znním pvodních pramen. Doufáme, že v lidovém
vydání Denisova ,,Konce samostatnosti eské" snaha
naše, aby peklad eský inil dojem pvodního díla

eského, vydaila se ješt lépe, než se tak stalo pi
prvním vzdlání.

Dojde-li u nás k vdeckému vydání všech spis
Denisových o djinách eských, pi 3. vzdlání
„Konce samostatnosti eské" bude dležito rozmnožit
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dflo novými prameny historickými a novou lite-

raturou píslušnou a na základ pokroku vdy
historické doplnit a opravit výsledky badání historika

francouzského o djinách XV—XVII. století. Takový
úkol ml na mysli pekladatel, když za píležitosti

oslavy 60tých narozenin prof. A. Denise jednal

s nakladatelstvím pp. Buršíka a Kohouta o nové
vydání „Konce samostatnosti eské" a získal již

svolení autorovo k této práci doplovací a opravné.

Ale nakladatelství pp. Buršíka a Kohouta neod-

vážilo se nového vdeckého vydání eského pekladu
díla Denisova a svolilo jen k otištní prvního vydání

v ^..Matici lidu". Že v této sbírce výborného tení
lidového ,,Konec samostatnosti eské", druhý to díl

velkolepé trilogie Denisovy z djin eských, dostane

se nejširším vrstvám eského národa, slavný historik

a veliký pítel náš pokládá za jednu z nejkrásnjších

odmn svého života. Kéž není rodiny eské, kde by
chybl tento skvost naší literatury historickél

V Praze dne 7. kvtna 1909,

Dr. Jindich Vanura.



PEDMLUVA
KE TETÍMU VYDÁNÍ „KONCE SAMO-

STATNOSTI ESKÉM

Dvacet let po vydání eského pekladu Denisova

»Konce samostatnosti eské« (1892—1912) dostalo se

tomuto dílu nového kritického rozboru ve spise prof.

VI. Kybala »A. Denis a Bílá h o r a«. Mladý

historik v nm podvracel a odmítal hlavní myšlerJcu

díla Denisova, že bitva blohorská byla jen posledním

lánkem dlouhého úpadu a nevyhnutelným následkem

dívjších událostí.

Prof. Denisovi nezbylo asu, aby byl reagoval na

kritiku Kybalovu, ježto byl zabrán pilnou prací o nové

vydání svého prvotinného díla o Husovi a válce hu-

sitské a brzo potom vypuknutím svtové války obrá-

cen byl k jiným dležitjším úkolm. Tím vtší cenu

a zajímavost má list jeho ze dne 10. února 1913, jímž

svému eskému pekladateli dkoval za kritiku spisu

Kybalova uveejnnou ve vdecké Hlídce Herbenova

»asu« v íslech ze dne 8. ledna a 5. února 1913.

»Jest ovšem jisto,« píše Denis, že knihy historické

nejsou vné, zvlášt když bží o období ješt ne-

dokonale prozkoumaná. Ostatn nikdo nezná lépe než

já nedostatky mých knih a shledávám nejen opráv-

nným, ale chvaUtebným, aby se vyznaovaly jejich

omyly a bránila mínní opaná.* Ale ihned projevuje
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svj nesouhlas s názorem Kybalovým o povaze hu-

sitství. Kybal zamítá mínní Denisovo a vlastn již

Palackého, že husitství zasadilo smrtelnou ránu ste-

dovku a zahájilo novou epochu v djinách lidstva a

tvrdí, že »husitství bylo hnutí venkoncem stedovké
a že jeho význam nespoívá v žádném principu pro-

testantském, nýbrž ve velkolep pojaté myšlence i-
stoty života individuálního a sociálního a v úžasn
houževnatém a radikálním boji za reformu církve a

eo ipso za istotu vlastního království.

Ve svém list Denis hájí svého názoru tmito

slovy: »Toto veliké hnutí historické má své koeny
v minulosti a jeho tvá se obrací k budoucnosti. My-
slíte-li, že vskutku bylo rozlouení mezi stedovkem
a novou dobou ? Hus za své uení a za svj smr
dkoval své dob, ale totéž platí o Lutherovi. Ne-
uvdomil si sice dsledk svého uení, ale reformá-

toi XVI. století rovnž ne. Avšak oprava setrvala a

trvá a svým trváním nutn pijala smr k oprav,

jak by byli uinili Táboi, kdyby nebyli hned za-

bráni potebami obrany. Albert Sorel ukázal právem,

že revolucionái roku 1789 byli proniknuti obyeji a

naukami monarchie a že se pravd podobá, že si

pln a pesn neuvdomili smysl prohlášení práv lid-

ských. Formule mají vlastní sílu, která nezávisí n;i

síle, jež je uvádí do svta; doporuuje-li se vícín\
tení bible, znamená to, chtjtež to nebo nechtjte,

oddlení od církve a tudíž projev protestantismu.*

Kybal pochybil, že svou charakteristiku husitství,

jak svými koeny tkvlo ve stedovké pd a vracelo

se k ímským zídlm uení i píkladu, vztáhl na

celou stranu husitskou, a platila jen o stran Ja-

koubkov a Rokycanov. Z husitství však vzešly jiné

strany a stránky: Táboi, Petr Chelický, Jednota
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bratrská. Význaná slova Kybalova o svtodjnosti

husitského hnutí: »Ten procitlý smysl pro duchovní

bytí, ten mravní zápal pro novou pravdu života, to

nové sebepoznání a sebevdomí, kterým se obdivu-

jeme u prvních kesan neb u Francouz velké re-

voluce,« týkají se ne Husit vbec, nýbrž jen Tábor,

Chelického a Jednoty bratrské. Táboí provedli nej"

pronikavjší oistu mravní, zavrhli všecka zídla

ímská pro kesanství, jež erpali jen z písma sva-

tého a svým jádrem i se svými stranami a odstíny

stanuli na pd pozdjšího protestantismu. Podobn
Chelický, tento nesmiitelný odprce všeho násilí

a moci, svým horlením o návrat ke kesanství doby

apoštolské, a Jednota ehoova, jež ideál ten snažila se

provést skutkem, i v nové organisaci Lukášov, když

uinila ústupky svtu, stáli na pd protestantské. Je

nespornou slávou našich djin, že práv tmito radi-

kálními stranami náboženskými náš národ o sto let

pedstihl nmeckou a švýcarskou reformaci.

O platnosti základní ideje Denisova Konce samo-

statnosti eské, že Bílá hora zavinna byla ped-
chozím nezastavitelným úpadem národa eského, ne-

pochyboval v letech devadesátých minulého století

nikdo z posuzovatel jeho. »Odkládánie spis De-

nisv,« napsal jsem v podrobném rozboru tohoto

díla v »Athenaeu« (1891 str. 254) »s hlubokým po-

hnutím a otesením. Tak vrn a pravdiv v historio-

grafii naší nebylo posud ukázáno na koeny zla, jímž

zahubeny byly výsledky velké doby husitské. Fran-

couzský uenec vykonal národu našemu službu, jako

Polákm historikové ruští, kteí vysvtlili vnitními

píinami pád íše Polské.« Poznal jsem a prostu-

doval v téže dob znamenité práce Karjeva a Mjako-
tina o opravách polských v XVIII. století, o nichž
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referoval jsem v témže roníku »Athenaea«. »Co po-

doby v píinéch tch mezi obma národy I Snahy
Jednoty bratrské o reformu v národ eském v ped-
veer pádu státu eského nepodobají-h se snahám
vlastenecké strany polské v pedveer pádu íše
Polské ? A npHojímá-li pád ohou národ trapricky, že

vinou starých chyb a nepíznivými okolnostmi zahra-

niními dje se práv té chvíle, kdy od nejlepších

syn obou národ pokusy se konaly o napravení

sterých nedostatk ?« (Str. 254.)

Ale nové prameny historické a nové práce mladých

historik eských, k nimž namnoze podnt zavdalo

dílo Denisovo pivábivši je od starších djin k dobám
novjším — práce Gliicklichovy o Budovci, Hrejsova

o Konfesi eské r. 1575, Kroftv Boj o konsisto pod-

obojí. Bidlový Djiny Jednoty bratrské a j. — do-

kazovaly, že úpadek ech ped Bílou horou nebyl tak

všeobecný a hluboký, aby byl nevyhnuteln a pímo-
am vedl ke katastrof. Kybal ve svém kritickém

spise o Dersov Konci samostatnosti eské dal výraz

svému pesvdení, že Bílá hora pojímaná ve smyslu

katastrofy všenárodní a staleté nebyla nevyhnuteln

zpíinna stopadesátiletým všeobecným úpadkem
pedcházejícím.

Denis ve svém list ozneimuje, že rovnž není pe-
svden dvody Kybalovými o píinách pádu ech.
»Kybal je pedevším uenec a nevidí než to, co je

psáno v pramenech, ale prameny nepovídají nikdy

vše a opomíjejí asto fakta nejdležitjší. Silou vcí

hlavní úsilí církve obnovené mlo smovat proti

echám: zda hmotný a politický stav dovoloval jí,

aby podnikla tento útok ? A zda tento stav nebyl ná-

sledkem pedchozího vývoje ? Kybal, zdá se mi, že

je ze školy tch, kdo pád Napoleonv pipisují chyb-
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nému manévru Grouchyovu u Waterloa. Co se mne

týe, i bez tohoto pochybení pád Napoleonv byl ne-

vyhnutelný a tento pád sám musil se nutn pihodit

a byl jen dsledkem vší zevnjší a vnitní politiky

panovníkovy.«

Vnitní úpadek eského státu a národa v dob po

Jiím Podbradském, nepopírá ani Kybal a nebude ni-

kdy nikým popen a tžké výtky, jež Denis iní

eským stavm a králm zstanou v plné platnosti.

Ale nebylo íu daleko ješt oné anaemie hmotných

a mravních sU národa eského, aby z ní byla vyply-

nula katastrofa blohorská, jak bylo výslednicí socio-

log-ického rozboru Derúsova. Kybal oponxinul vyvrátit

Denisovu perspektivu polské budoucnosti ech, kdyby

se bylo stavm eským podailo zvítzit na Bílé hoe.

Doplnil jsem mezeru jeho tímto výkladem: »Moc krá-

lovská obnovená Ferdinandem I. i pi ochablosti jeho

nástupc byla docela jiným initelem v echách nežli

v Polsku, kde král byl jen náelníkem vládnoucí oli-

garchie panské. Snmy eské, na nichž i po roce 1547

stav mstský si zachoval své místo, poskytovaly zcela

jiný obraz než lomozné snmy polské, oslabené sn-
míky vojvodstev a rozrývané povstným liberem ve-

tem. Stav rytíský v echách naupadl nikdy v ta-

kovou závislost na panstvu jako v Polsku, kde se ze-

mane stali volným nástrojem panstvíchtivých oligar-

chických velmož. Stav mstský v echách tuhým
zápasem s vyššími stavy za Jagfielovc zachoval si

své mocné postavení v zemi a zkvétal blahobytem

hmotným a duševním, po nmž nebylo ani stopy

v Polsku. A stav eského lidu selského ped Bílou

horou nelze ani zdaleka srovnávat s bídou poddan-

stva polského v XVIII. století. Nadto u nás v ped-
veer zkázy státu eského podiúknuto bylo dílo
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vnitní opravy v církvi a ve školství zásluhou Jednoty

bratrské, pi nmž moderní idea snášelivosti nábo-

ženské Majestátem císae Rudolfa II. a Porovnáním

stav podobojí a podjednou slavila vítzství, kdežto

v Polsku vinou staleté výchovy jesuitské vypstna
byla tém plemenná nesnášelivost náboženská, jež

dissidenty polské (lutherány a pravoslavné) hnala

tém v náru Pruska a Ruska, ím zavdána vhodná

píležitost k prvnímu dlení Polska. Teprve po této

katastrof Polsko se chápalo díla opravy pedn ve

školství (Konarski) a s nepekonatelnými obtížemi a

nesnázemi podnikalo pronikavou zmnu státu a spo-

lenosti za velkého snmu konstitucí 3. máje 1791.«

Tištná práv Akta nov zízené konsistoe pod-

obojí z 1. 1610—1619 potvrzují pln, jak byly opráv-

nny nadje Budovcovy a pomocník jeho v opravu

církve novoutraquistické (rázu lutherského), s níž

v obnovené konsistoi na základ spolené konfesse

eské z roku 1575 spojila se Jednota bratrská. Teba
bratí tehdáž podrželi sob ješt své knžstvo a svj
starý ád církevní, není pochyby, že po provedené

oprav ve stran novoutraquistické Jednota bratrská

byla by s ní pln splynula v jednotnou církev eskou.

Podobn po publikaci zápis universitních po roce

1609 poznáme ideálnost a opravdovost starých vlaste-

neckých mistr pražských (Bucháka, Nudožerského,

Zalužanského, Hubra a j. ve snaze o obnovu zaniklých

fakult a o povznesení studií na universit i na mst-
ských školách latinských. Ruchu toho ile se úast-

nila Jednota bratrská nejen innou úastí v provádné

oprav školství, nýbrž i mravní a hmotnou podporou

defensor bratrských. Bylo potebí málo desítiletí

klidu a míru, aby z nových škol a církví vzešly nové

g-enerace stav zemských a knží, v nichž by zájem
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pro spolený prospch národa zvítzil nad sobeckými

snahami stavovskými a náboženskými. Pohnutlivými

událostmi nových spom náboženských, jež eznieny

byly odchovanci škol jesuitských ve stavu panském a

prelátském, kteí v Majestátu a Porovnání vidli ne-

bezpeí úplné ztráty ech pro panství papežské i hle-

dli je podvrátit, dílo opravy vnitní bylo sice zdržo-

váno, ale není pochyby, že po vítzství ech na

Bílé hoe by bylo bývalo dokonáno. V národ zba-

veném nákvasy jesuitské výchovy školní a nxocného

vlivu nesmilivého panstva katoUckého, psobením
církve eské, v níž za vlády kalvínského krále Fridri-

cha Falckého a rádc jeho z bratrského panstva,

odchovanc škol kalvínských, vlivem demokratického

ducha kalvínského jist by byli posíleni nižší stavové

proti nebezpeným snahám oligarchie panské. Per-

spektiva polokalvínských ech byla zárukou píštích

pátelských styk našeho národa se sourodými ze-

mmi kalvínskými v Nmecku, Holandsku a Anglii,

jimiž by jist byla se pozvedla jeho pokleslá mravní

a kulturní úrove.

Derús ve svém list uznává vážnost jediné námitky,

že »echy (po vítzství na Bílé hoe) byly by z-
staly protestantské a protestantism byl by pece z-
stal mocným, živlem osvobození.« Vzpomeme na

mocnou reakci, jež se ped samou Bílou horou jevila

proti ochablosti národní a proti výbojnému postupu

nmectví v echách prostedím lutherským i kato-

lickým — jediná Jednota bratrská byla pevnou a ne-

dostupnou tvrzí ryzího života národního — když

r, 1615 vydán na snme povstný zákon jazykový na

zabezpeení národnosti eské, r. 1619 Stránského

Okik vyrušoval z národní letargie a ospalosti a

r. 1620 Ješín vydáním Kroniky Dalimilovy hledl
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roznítit vlastenecký žár svých krajan. Vysoké inte-

lig-ence a velé vlastenectví Budovc, Skálu, Strán-

ských, Komenských jsou nám dkazem, že toto ob-

rození národní po vítzství odboje eského bylo by

nabylo nové potravy a nového posílení. Proto není

odvodnna obava Denisova v jeho list, zda »ví-

tzství reformace nebylo by také vítzstvím živlu n-
meckého« a docela nepípadná jest další otázka jeho

»zda vítzství Bedicha II. by nebylo echám zpso-
bilo to, co revoluce francouzská zpsobila Alsasku,

totiž zda by je nebyla pipojila k Nmecku svazky

nejnepemožitelnjšími.*

V této polemice prof. Denise zarmoutilo, »že Kybal,

zdá se, špatn pochopil jeho myšlenku, má-li za to,

že spis jeho ke konci vyznívá myšlenkou zoufalosti

a pochybnosti o kmeni eském. Nic není vzdálenj-

šího mému duchu. Ale je zcela jisto, že národové,

kteí v dané chvíli jsou povoláni k naptí všech svých

sil, zstávají tím na nkterý as v^'^erpáni. Nmecko
zikusilo toho za války ticetileté, Francie po revoluci.

Znamená-li to, že soudím o Francii a Nmecku jako

o národech s budoucností hotových a že tím vyslo-

vena pochybnost o cen jejich lidu. Pouze nešastným

plukm je teba, aby v dané chvíli byly vystídány.

Toto hledisko jsem zaujal, ekl-li jsem, že vítzství

Habsburk mlo své dobré stránky. Vidím-li se dnes

patrn opuštn v této vci a zvlášt vzhledem k va-

šemu mínní, jež poznávám tak upímným a tak bez-

peným, váhám a pece se nerozhoduji tak snadno,

abych upustil od svého mínní .« Denis se dovolává

soudu Tomkova, jemuž podlehl pln v závru svého

díla, kde odpovídá na otázku, nebyla-li porážka blo-

horská pece k dobrému. Po stránce politické Bílá

hora prý zachránila echy od šlechtovlády a jejími
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zhoubnými následky, jak ukazuje píklad Polska. Do-

kázali jsme již, že je nemožno a nepípustno srov-

návat echy na poátku XVII. století s Polskem na

konci XVni. století. Po stránce národní vítzství

Habsburk prý dalo zemi pokoj. Kybal dobe pipo-

menul, že to je velká litothes, vzpomeneme-li na

útrapy eského národa za války ticetileté, za válek

tureckých, za válek o ddictví španlské a rakouské

a za válek proti Napoleonovi. Že Habsburkové chrá-

nili zemí koruny eské proti nájezdu cizímu, ale ne-

uhájih, dkazem je ztráta Lužice (1635) a Slezska

(1763). Zásluhou vlády habsburské podle mínní De-

nisova bylo, že národ eský v echách a na Morav
nalezl ochranný útulek, kde pežil svou nešastnou

existenci až do znovuzrození za doby naší. Kybal

názor Denisv pijímá jako výbornou myšlenku, ježto

stejnomrný vývoj duchovní a politický možno promít-

nout do širšího prostoru historického, zvláš umož-
nním píští eské expanse. Ale ani mínní Kyba-

lovo neobstojí, protože naprosto nelze dokázat stejno-

mrný vývoj duchovní a politický ech a Moravy

v XVII. a XVin. století. Úkolem Habsburk bylo práv
odpoutat Moravu od Prahy a pipoutat k Vídni co

se jim výborn dailo ješt hluboko do XIX. století.

Odtud to kulturní zpoždní Moravy a Opavska na-

proti echám, jež jen pívalem osvty z ech za

naší doby se vší mocí do tchto zemí pišlým mohlo
být napraveno a vyrovnáno. Není pochyby, že Tomkv
názor o dobrodiní vítzství blohorského pro národ

eský, vyslovený v reakní dob Bachov, a pejat

byl Denisem v »Konci samostatnosti eské,« vymizí

z moderní eské historiografie. Sám Denis, neúprosn
písný soudce pedblohorské šlechty, vyznává v »e-
chách po Bílé hoe« (1. str. 172), že pi tení list sta-
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tených a šlechetných paní eských (Zuzany erní-

nové a j.) z doby války ticetileté maní se mu namítá

otázka, zda píliš písn neposuzoval »starou šlechtu

eskou, jež podlehla na Bílé hoe; aspo je jisto, že

ve svém ln skrývala vzácné zárodky pozdvižení,

a jak relmi špatná byla politika panovníka (Ferdi-

nanda 11.), který rozmetal vše, co tu ješt zbylo mrav-

ního a duševního bohatství. V této staré šlecht

by se bylo nalezlo více než deset spravedlivých, kteí

by byli zadrželi hnv boží . . .«

Teba hlavní idea Denisova »Konce samostatnosti

eské« byla od vtšiny historik eských odmítnuta,

sociologický rozbor otázek náboženských, politických

a národních, jež v dob Jiíkov, obou Jagielovc

a prvních Habsburk zmítaly eským národem, za-

chorává svou plnou cenu a nikdy mu nebude

popena novost pojetí, dvtip a pronikavost histo-

rikova a filosofova a mistrná forma slohová. Po

této stránce Denisv spis byl opravdovým obo-

hacením a oplodnním naší literatury historické.

Spisovateli »Konce samostatnosti eské« dostalo se

zvláštního štstí, že za války svtové byl jedním

z nejzasloužilejších budovatel a tvrc naší nové

samostatnosti eské.

V dob, kdy nová generace historik eských podle

vzoru svého uitele prof. J. GoUa pi vší své v-
decké vyškolenosti nechápala úkolu novodobých djin

eských, utápjíc své síly v prozkumu odlehlých, ba

i nejvzdálenjších období djinných, historik cizího ná-

roda A. Denis, republikán a kací francouzský, vystihl

a smlým inem vyplnil bolestnou mezeru a neod-

kladnou již potebu našeho národa. Jeho nový spis

»echy po Bílé hoe« byl prvními djinami moder-

ních ech od pádu blohorského do poátku našeho
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století. Neúspchy politických snah našich vdc
politických od r. 1848 vyváženy byly nadjným roz-

vojem vnitních sil našeho národa ve všech oborech

literatxrry, umní, národního hospodáství a j. Se

zvláštní sympatií a velostí Denis líil tento duševní

a hmotný pokrok našeho národa, vda, že politické

panství, jehož jednou dosáhnou echové, bude vý-

slednicí jejich vnitního vývoje. Nadje Denisova

v závru ech po Bílé hoe, že v píštím konfliktu

svtovém vyvolaném imperialistickými snahami ho-

henzollerského Nmecka, »žáci Komenského do-

vedou, bude-li toho teba, stát se opt bojovníky Žiž-

kovými«, splnna za války svtové. Již pi prvních

záblescích jejích Denis vystihl a ocenil význam za-

kroení Masar^^kova v procesích .jihoslovanských

v dob, kdy v echách pední historikové eští v ob-

ran domnle napadeného svého mistra poali nej-

prudší boj proti nenávidnému profesorovi, aby pod-

vTátih jeho vdeckou a politickou autoritu, netušíce,

jakou službu tím konají Vídni a Budapešti. A smutno

vzpomínat, jak za války svtové v dob, kdy se u nás

vdce a uitel celé generace historik eských prof.

J. GoU, snažil posílit a roznítit vlastenectví rakouské

a udržet vrnost k dynastii habsburské, historik ci-

zího národa Denis pejal prapor Palackého a v ele
koloie eské v Paíži burcoval echy k odporu proti

mocnostem ústedním. Jaké služby v té dob Denis

své milované vlasti a našemu národu vykonal, podrob-

nji jsme vylíili v úvod ke svému pekladu Deni-

sova váleného spisu o Slovácích, na njž tuto od-

kazujeme.

Dokav se plného splnní ideál svého ndadého
i mužného vku: odvety Francie za porážky roku

1870— 1871, návratu Alsaska a Lotrink a osvobození
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milovaných zemí eských a Slovenska z jama n-
meckého a maarského, Denis v plné ješt síle

tvrí a živé nadji nových prací a plán v pro-

spch našeho národa a všeho Slovanstva, byl svému

národu i nám vyrván zákenou nemocí dne 5. ledna

1921. Vdný národ eskoslovenský — a doufáme, že

po píkladu jeho tak uiní i druzí národové slo-

vanští — uctil památku svého pítele a dobrodje

nejen dstojnou oslavou jeho památky, nýbrž i hmot-

nou podporou ústav ku provedení jeho ideál o pro-

hloubení a zvroucnní pátelství francouzsko-slovan-

ského tolik potebného na obranu proti spolenému
nepíteli.

V Praze, 30. dubna 1921.

Dr. Jindich Vanura.
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Cechy v polovici XV. století.

úvod. — Války husitské; kompaktáta. — Povaha reformy
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Okolo polovice XIII. století církev katolická

dostoupila vrcholu své moci. Hohenštauíové se

pokusili o zápas proti papežm: jejich moc byla zlo-

mena, a Nmecku bylo pykat za jejich odboj

staletími malomoci a bezvládí; Anglie, Portugaly,

Aragonie, Sicílie, Uhry, Polsko byly lény stolice

papežské, a rozsudky dvora ímského se vykoná-
valy od b^^eh moe Baltického, kde ád nmeckých
rytí si podmaoval pohany litevské a pruské,

až ku prlivu caihradskému, kde vzniklo císaství

latinské. Národové a králové se tásli ped legáty

papežskými, a inkvisice pokrývala svt sítí svých

soud. Církev, držíc ohromné statky a vládnouc

píjmy, které neustále byl)^ rozmnožovány zbožností

vncích, zdokonalila svou organisaci a svému
uení dala konenou formu. Duchovenstvo zavázané

coehbátem a tsn závislé na dvoru ímském tvoilo

posvcenou spolenost, která nad ostatní vící
se povznášela výluným právem pijímati pod
obojí zpsobou. Nové rády mnišské, dominikáni
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a františkáni, ve službu stolici papežské dávaly

mladistvé své nadšení a neobmezenou svou od-

danost. Velkolepé a stkvlé obady bohoslužebné

se množily; sedmerem svátostí pipoután k církvi

všecken život od kolébky až do hrobu; scholastika

se svatým Tomášem Akvinským podizovala vdu
víe a gotické umní pokrývalo svt nádhernými

katedrálami.

Jest osudným zákonem, že úpadek vždy jde

hned za triumfem. Nutným následkem vítzství

je zneužívání moci a tudíž nevyhnutelné klesání.

Ve stedovku církev pedstavovala osvtu a pokrok;

její moc se stala nebezpenou od chvíle, kdy byla

bez protiváhy. Prosted nekoneného dlení udržela

ideu jednoty, ale národnosti, které znenáhla nabý-

valy jasnjšího vdomí o sob, nemly déle snášet

jha, pod které chtla je stlait. Její dogmata duším
podávala uení nejvyšší a nejistší, jaké pipouštl
stav duševní v tomto vku; ale každé tuhé pravidlo

se stává brzo nesnesným rozumu lidskému, i nej-

osvícenjší despotism nemže mít jiného výsledku,

než že se prokáže neužiteným. Pl století po svém
pádu Hohenštaufové nalezli mstitele ve FiHpu

Sliném. Sotva sto let po Innocenci IV. na moc
církevní hnáno odevšad útokem. Odpory panov-

níkv, odboje národ, kacíství, mysticism, satiry,

vzpoura se halí všemi formami, ale ve hloubi všeho

toho hnutí nalézáme tutéž nevoli k moci papežské.

Bylo však teba dlouhých let, aby tato hluboká

nespokojenost si uvdomila jasn svých vlastních

žádostí, a aby opposice se oboila na podstatné

zásady a základní uení církevní. S poátku do-

tírala jen na vedlejší a vnjší formy. Pi všem
národové zstávali oddáni víe katolické; také ne-

popírali jejích dogmat, než jen jisté dsledky



krajní a neprotivili se moci íma než zloádm,
které pivodila nadvláda píliš na sebe samu spo-

léhající. Papežové ke zízení a zachování své moci
osvoj iU si tenkrát obvyklý spsob vlády a pa-

novali svtu, jen když pijali jeho zvyky a asto
chyby. Lidé jemného svdomí trph vždy kikla-

vjším odporem mezi ideálem, který knží kázali

svtu, a mezi okolnostmi, za jakých se vykonávalo
jejich panství; ideje, v jejichž jmén papežové
založih svou vládu, odsuzovaly jejich chování.

Privilegia duchovenstva se objevila nesnesnými,

jakmile nebyla ospravedlnna mravní jeho pevahou,
a jeho chyby kárány bjdy s písností tím nehtost-

njší, ím vtší žárlivost a hnv vzbuzovala jeho

moc a bohatství.

Naproti vzrstajíc opposici církev slábla. Za
,,babyloského zajetí papežové poškodili svou
vážnost píhš tsnými" spojením svévci vcí král
francouzských ; velké schisma uvolnilo všecky svazky
správy papežské, takže sama jsoucnost církve v té

podob aspo, v jaké byla organisována od e-
hoe VIL a Irmocence -ÍIL, zdála se ohroženou.
Prbhem skoro plstoletí bylo jakés interim ve
správ kesanství; nebezpená zkouška, za které

se zdálo, že papežové sami chtjí, aby vící pi-
vykli samostatnosti.

Ale ani tenkrát— a nic nedokazuje lépe pevnost
stavby katolické — národové nepomýšleli vážn
na revoluci. Potlaení nejpohoršhvjších zloád,
trochu vtší samostatnost pro církve národní,

tmito nesmlými opravami byla vyerpána jejich

pání. Universita Paížská tlumoila velmi pesn
mínní ohromné vtšiny kesan ve svých spíše

prudkých nežh smlých ohrazeních, a otcové
Kostnití a Basilejští, když mínili opravit církev
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v její hlav a údech, svými snahami pestávali na

nkterých zmnách podružných, jež nedotýkaly

se ani víry ani podstatných zásad hierarchie.

Však vedle této ústavní a úední opposice

vznikaly nkteré požadavky odvážnjší, mén sice

hluné, ale vskutku nebezpenjší i plodnjší.

S hlediska obecných djin pokusy velikých koncilií

XV. století a jejich bojs s papeži mají jen prostední

význam, srovnáme-li je s dílem prostého theologa

anglického, jehož skrytý, lidu tém neznámý život

uplývá bez velikých píhod a dramatických katastrof.

Wiclifem zahajuje se nová doba djin náboženských;

církev se poprvé potkává se zejmým odprcem,
jehož požadavky pesahují drobné zmny a vy-

volávají revoluci. Wiclif podkopává samý základ

moci duchovenstva, zamítaje transsubstanciaci a za

pravou církev uznávaje jen jednotu vyvolených;

naproti autorit papežov stav autoritu písma

a pekládaje bibli používá formálního principu

]n-otestantismu, tak že jméno pedchdce reformy,

jímž se ku podivu plýtvá, jemu náleží plným právem.

Uení Wiclifovo, odsouzené v Oxforde a

v Anglii dosti rychle utlumené, bylo by snad mlo
jen prostední vliv na rozvoj myšlení evropského,

kdyby se nebylo stalo píinou k odboji, který na

poátku XV. století popudil echy proti církvi

ímské.
Zem eská od staletí byla jevištm mocného

hnutí náboženského. Protože církev byla velmi

bohatá, hojn bujelo tu zloád, jež vzbuzovaly

pohoršení tím mocnjší, ím silnjší byla víra.

Císa Karel IV., který z Prahy uinil sted mohutné
íše, pokusil se, aby v duchovenstvu znova zavedl

úctu k jeho povinnostem, i doufal, že zvítzí nad
lhostejností kurie, vzbudí-li hnutí lidové. Nadšení
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kazatelé se domáhali návratu k církvi apoštolské,

kárajíce neesti nehodných následovník Kristových.

Nákazou jejich horlivosti brzo byly zachváceny

massy hdu, a pesvdením vtšiny národa bylo, že

Bh zvolil ji, aby obnovila zákon kesanský v jeho

istot a pravd.
Hnutí, které s poátku ízeno bylo pedstaviteh

od církve zplnomocnnými, vymklo se brzo jejich

vlivu; nkteí kazatelé, nadšeni ctností a. uchváceni

horlivostí bojovnou, odvážili se na pdu dogma-
tickou. Universita Pražská, tenkrát jedna z nej-

silnjších a nejilejších v Evrop, byla opanována
od novotáv, a uitelé, kteí vedli potom stranu

opravnou, v spisech Wiclifových nalezli nové
zbran proti papežství, které naproti jejich poža-

davkm stavlo pohrdlivou odpovd odmítavou.

Celkem nebyly pijaty nejsmlejší theorie anglického

mistra, jejichž skuteného smyslu a koneného do-

sahu nebylo ani znamenáno: jejich pívrženci

jmenovit, ve velmi veliké vtšin aspo, nemínili

se odtrhnout od církve. Rozhoení, jaké v celé

Evrop b\'lo vzbuzeno zloády moci duchovní,

propuklo tu s vtší prudkostí, ale zachovávalo touž

povahu, dotýkajíc se mén uení než kázn, zkázy
duchovenstva, jeho bohatství, ctižádostivých snah
a svtských choutek, které dávno nastoupily na
místo ducha odíkání a obtování prvních apoštol.

S tohoto hlediska revoluce eská zstává prostou

episodou ruchu, který za této doby otásá svtem
katolickým. Je však jisto, že psobením knih

WicUíových opravné hnutí náboženské se stalo

v Cechách dogmatitjším a smlejším: nkolik
dslednjších a neohroženjších muž od posuzo-

vání lidí pešlo k posuzování ádv a své nadje
V obnovu ctností apoštolských rozšíilo na obnovu
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víry evangelické; lid sám, jehož myšlení bylo vždy

skromnjší, s vtší smlostí se domáhal aspo
uskutenní svých žádostí a pnvykl myšlence, aby
církev byla obnovena mimo ádnou moc i proti ní.

Otcové Kostnití se ulekli tohoto hnutí a

znepokojili touto neopatrností. AkoUv upímn
nenávidli zloád, byh zárove pevn odhodláni

nerozlouit se s tradicí, a jestliže chth obmezit

samovládu papežskou, nemíniU tím pochybovat

o autorit církevní. Nerozpakujíce se nijak použít

zákonv inkvisiních, vydali na hranici neústupné

pedstavitele reformy eské, Jana Husa a Jeronýma
Pražského.

Netušili prudkosti a rozsahu otesu, jejž ml
vyvolat jejich rozsudek, a lze se domnívat, že ani

misti, které trestali, nepedvídali vážnosti udá-

lostí, k nimž znamení dáno skoro bezdnou a na

pólo nesvdomou jejich odvahou. Zem eská,

zasažená v nejšlechetnjších svých synech, od-

platila urážku, chopivši se zbran. Strnulí otcové

koncilia byli svdky prudkého výbuchu ducha

zkumného, který se mstil za dlouhé potlaování,

bylo povrženo všemi autoritami církevními, há-

dáním se dotíralo na základní dogmata náboženství

kesanského, byla navrhována ešení nejmén
právovrná, a nej rádikalnjší uení nalézalo obhájce.

V dob, kdy spolenost se nezbavila ješt svých

poátk cíikevních, a kdy všecky otázky filosofické,

politické a sociální se jevily ve form náboženské,

zápasy theologické, byly asto jen temným výrazem
pokrokových poteb a žádostí po zmn, které

hýbou všemi vky. Národní a politické vášn
splynuly v Cechách s horlivostí opravnou a byly

jí podkladem. Slované, kteíž od dávna byli ohro-

ženi immigrací nmeckou, ze svobody náboženské
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slova božího i za slávu jazyka eského. Snahy
demokratické, které se v XIV. a XV. století skrý-

vají tak asto za zámry opravy církevní, vedly tu

k pokusu o obnovu sociální. Roztržka s církevní

hierarchií mnohým zdála se vštit poátek doby
šastné, ba snilo se, že na místo minulého bezpráví

a hoe nastoupí ád založený na spravedlnosti

a zákonu Kristov.

Po chvíli pekvapení papežové na obranu
popírané své všemohoucnosti se chopili ob3'ejných

svých potlaovacích prostedk: hlásali výpravu
kížovou. Vykonavatele svého rozsudku nalezli

v Sigmundovi, kteréhož odbojníci nechtli uznat

za krále, a vojáky v Nmcích, kteíž od dávna zá-

pasili se Slovany o kothnu nad horním Labem.
Ale Cechové byli šastnjší než Albenští! Ku pro-

spchu byly jim rozbroje jejich nepátel, hluboké
nadšení náboženské a národní, snadné postavení

obranné. Jak v djinách se stává asto, revolucí

byU vzbuzeni v zemi výtení vdcové vojenští.

Zástupy nmeckých kižák byly všude rozptýleny

od voj táborských. Cechové upevnivše své panství

v zemi, se své strany se dali na útok a po nkolik
let vojíni Prokopa- Holého pustošíce probíhali nej-

vtší ástí Nmecka, aniž se íše mohla zmužit,

aby odra; a jejich vpády.

Pes tato neslýchaná vítzství dvacetiletý zápas
naplnil eskou zemi bídou a ssutinami; i vítzství

vlastní vysilovala ji. Všecky svazky spoleenské
byly rozpoutány; nebylo vlády: ani obchodu, ani

prmyslu; rolnictví zahubeno, pole opuštna. Národ
nabaživ se slávy a boje, toužil po klidu a míru. Ke
hmotným útrapám se družil rozvrat mravní. Od



poátku revoluní krise nesmiitelné rozbroje roz-

rývaly zemi eskou a obas propukaly v krvavé

boje. Mnozí z tch, kdo se postavili proti ímu,
dávno se dsili prudkosti a výstednosti radikál.

S hlediska náboženského utraquisté naproti Tá-
borm skoro ve všech kusech zachovávali uení víry,

ústrojí a obady církve katolické, pejíce si optného
smíru s ímem, který by jediný vpádu podvratných
theorií postavil nepekroitelnou hradbu. S hlediska

politického páni s nevolí snášeli vládu vojenské

demokracie, podzírajíce její zámry veliké a zhoubné.

Radostn uvítali povstání, jímž doufali zahubit

mšanstvo, uchvátit statky duchovní a oslabit

moc královskou; když jejich snaha byla ukojena,

myslili jen, aby jejich vítzství bylo slavn uznáno.

Zmateni v své víe, ohroženi v svém prospchu,
v své mysli znepokojeni zámry a pokusy stran

výstedních všickni, kdo zvykem, nesmlostí, vy-

poítavostí nebo pesvdením se pidržovali minu-
losti, sjednotili se proti novotám i podailo se jim

zniit je. By bitva u Lipan i nezhubila ipln
strany Táborské, odala jí aspo ízení událostí,

vrátivši pevahu pánm a mírným pod obojí. Ale

i po vítzství obcházela tyto jakási hrza a úds
pro nebezpeenství, v které se vydali, i blížili se

k církvi s pocitem velmi pravdivým, že shoda

s ímem je nejlepší zárukou proti návratu podobného
nebezpeenství.

V týž as církev zoufala nad svým štstím:

oslabena zloády, zmítána velikým úsilím o vnitní
opravu, pokoila se, odvolala své klatby a poprvé
svolila k jednání s odbojníky. Z této vzájemné
dobré vle vzešla kompaktáta: roku 1436 se zdálo,

že mír jest obnoven, a kacíství eské usmíeno
opt se svtem katolickým.
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Kompaktáta, kterými koncilium Basilejské

Cechm povolovalo nkteré z jejich žádostí a hlavn
právo pijímat pod obojí zpsobou, neuzavírají

skuten krisi husitskou, než jen první její fasi.

V pravd tvoí zauzlení dramatu, zakonujíce

tohko jeden jeho akt, aby zahájila novou dobu,

mén hlunou a slavnou sic, ale nikoli mén po-

hnutou a zajímavou. Tragoedie koní teprve bitvou

na Bílé hoe a úplným vítzstvím katolictví, když

byla prošla radou zvlášt spletitých a rozmanitých

peripetií.

Mírní podobojí, kteí doufali, že zachovají

v církvi postavení privilegované, byli ošáleni klamem,
jehož lichost brzy jim dokázaly události. Již princip

sám zapovídá církvi ímské všeUké narovnání;

pro ni schisma jest jen porážkou, jednání s odbojníky

bylo by abdikací. Nejen otcm Basilejským se po-

dailo ohradami a výhradami tém v nive uvést

ústupky uinné husitm, ale i tyto v jejich myslech

mly cenu jen doasnou a odvolatelnou. Šlo jim

tohko o to, aby stišili roznícení udržované dlouho-

letou válkou a aby nauili zvykat uzd kon zpur-

ného, než ho zkroceného uvedou zpt do stáje.^)

V dob, kdy podobojí poali jednat s konciliem,

doléhala na n poteba, aby zaujaU opt pravidelné

postavení. Když byli šastn uskutenili ást svého
programu, zpozorovali, že blahodárné úinky,
kterých oekávaU od nho, byly tžce oslabeny
a poškozeny bezvládím, následkem revoluce. Knží,
jejichž horlivost nebyla ochromována strachem

biskupských klateb, svobodn hlásali slovo boží;

ale nedostatek všehké autority, jenž plnou zvli
ponechával osobním názorm a nápadm, vzbu-
zoval stálé nebezpeenství zmatku a kacíství,

Svatokupectví málem docela bylo vyhlazeno, a
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duchovenstvo nepicházelo ke zkáze svým bo-

hatstvím; ale proto, že jeho statky byly zabaveny,
živoilo v nuzném, odvislém postavení, jaké málo
píslušelo služebníkm božím. Híchy veejné byly

písn trestány, a také káze zavedena — v zásad;
vskutku pociován již nedostatek knžstva, a ti,

jichž služby bylo dlužno pijímat, svým vícím
dávali asto píklad dosti málo vzdlavatelný. Rád
spoleenský nebyl mén zmaten: roty, rozmnožené
dobrodruhy ze všech zemí, probíhaly království,

pleníce a pustošíce i neznajíce jiných vdc než

hejtmany, kteí vodili je na plen. Soudy nezasedaly,

aniž zákony mly platnost; byl to neustálý rej

spolk, roztržek, jednot, jenž byl prospšný všelikým

choutkám a úchvatm. Pání, aby se vyšlo z tohoto

bezvládí, bylo zcela pirozené, tím spíše, že neoby-

ejná vítzství Cech dávala áku výhodné smlouvy.

Na neštstí utraquistm píliš škodila jejich

dobrá vle, mravní poteba míru za každou cenu,

úcta, kterou zachovah k svým protivníkm,
a klam, kterému se poddávali o zámrech církve.

Jen ten vyjednává s jistou vyhhdkou na úspch,
kdo jest co chvíli hotov obnovit nepátelství.

Katohci vdouce, že husité se vzdají schismatu

jen v nejvtší nouzi, zneužili toho. Doléhali na n
tak tuze, že Cech-^vé konen poznali nebezpeenství
a ulekh se své neopatrnosti: v posledním okamžiku
ped smlouvou špatn pojatou, temnou, neúplnou,

plnou ohrad a dvojsmysl, tváiU se, jako by chth
ustoupit a perušit vyjednávání.

Pijali kompaktáta jen neradi a s výslovnými
výhradami, ale pijali je pece; nová a tžší ne-

obratnost, která spojovala je s církví, aniž pojišo-

vala jim nkterou z potebných záruk: píšt kurie—
ne bez jistého odvodnného zdání — bude jim vy-
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ítat, že nedostáli svým slibm, a vytýkat jejich

kivou písahu, aby mohla odvolat ástené svobody,

které jim povolila na oko.

Koncilium Basilejské mlo pro honosit se

svým dílem, kdežto Cechové byli mén obratní

•a šastni v diplomatickém zápase nežli na bojišti.

To se vysvtlí lehce. Vítzství Cech nezmímila

jejich zámrv, ani nezmnila povahy jejich po-

zd\ážení. Reforma husitská, akoli nkteí její ná-

elníci vynikali smlostí, zstávala skoro výhradn
mravounou a nikoli dogmatickou. Theolog takový,

jako byl Tomáš Ebendorf, jim vytýkal sice, že se

odchýlili od pravého uení ve tech kusech pod-

statných a v šedesáti pti vedlejších, spojivše v sob
jakýmsi hrozným souborem všecka kacíství pre-

dešlá.2) To b}^ toHko nevyhnutelný dsledek
obecného vení duch nebo pepínání nkterých
sektáv, ale hlavní ást národa v svém pání
se spokojovála nejmenší mrou oprav, které doko-

nale se srovnávaly s uením katolickým.

Nejmenší píhoda postaí zajisté, aby zápas

takto poatý vyboil s cesty, a aby k odporu proti

zloádm se pidružily nerozluné rozdíly dogma-
tické. V píštím století vidíme to jasn v Nmecku:
postupné slábnutí idejí a moci katoUcké, pokrok
studií, povaha nmecká, vlivu latinskému tak veUce
nepátelská, charakter vdce, jenž lehce unáší,

den ode dne rozšiovaly rokování, splétajíce otázky

zásadné s otázkami skutenými; nové náboženstv
povstalo se svým ústrojím a vyznáním víry. — Nit

podobného nebylo v zemi eské. Cechové od první

chvíle pozbyvše svého vdce, který spíše se stkvl
ctnostmi muedlníka nežh duchem zakladatele ná-

boženství, nepoznah ani nepijali nikdy logických

dsledk své smlosti. Zdá se, že v bojích utratil
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svou sílu. Nkolika smlým kazatelm, kteí se

nebáli dsledk prohlášených zásad, povedlo se

toliko zastrašit vtšinu, sociální pak a politické

požadavky, které spojovali se svým programem
náboženským, pisply ješt k tomu, že národ
v celku se odvrátil od nich. Tento velmi upnmn
osvduje svou vrnost k církvi a poslušnost,

podlehl píliš kvapn vnad domnlého míru, aby
si vyžádal podmínek, které jediné by jej byly uinily

pevným a trvalým: jsa puzen strachem výtržností,

nesmlostí, povrenou úctou, spokojil se nedosta-

tenými ústupky, opustiv koist za stín a vydav
skutenost, aby zachránil symbol.

Hned po smlouv Jihlavské (1436) podobojí

se ocitli v položení velmi lichém. Úmluvy, které

poutaly je, nebyly stejn závazné pro církev. Pa-

pežové nikdy nestvrdili úedn kompaktát.^) Euge-
nius IV. i v dob, kdy obávaje se koncilia pál si

smíru s Cechy, pestával jen na všeobecných pro-

hlášeních, i hledl ukázat, že v jeho oích ústupky
otc Basilejských nemají žádné ceny diplomatické.

Jeho nástupcové trvali na týchž výhradách. Ohledy,

které zachovávali, mohly klamat toliko lidi, kteí
chtli šálit samy sebe. Papežové zamýšleli vysílit

husitství, živíce nadje v mír, a pée, s kterou vy-

hýbaU se všelikému závazku formálnímu, mla
ukázat Cechm, že hledí jen získat as a vykávají
chvíle píhodné k rázným rozhodnutím. Zatím
innost kurie, byvši ochromena všelikými nesnázemi,

hledala okolk: jakmile by nabyla plné svobody
jednání, ukázala by, jak váží si tchto slib, které

podzírala již proto, že vycházely od koncilia.

Proti papežství koncilium bylo by velmi

slabý spojenec, ale i spoléhat na upímnou jeho

dobrou vli, bylo by bývalo nemenší neopatrností.
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Po nezdaru pedešlých výprav válených koncilium.

aby zachovalo zbytky katolictví eského, ohrožené

úplným zánikem, neznalo jiného prostedku než

vyjednávat s kacístvím; vtšina prelát v jednání

s Cechy vidéh pedevším vrh, který jim zjedná

vážnou pednost ped papežstvím. Honosili se

úspchem tam, kde kurie se setkala s nezdarem,

naopak báli se velice, aby se nezdálo, že lacin

zaprodávají prospchy víry katolické. Proto výsady
propjené husitm tak obmezili a takka vyvrhli

doufajíce, že pivedou je díve k odeknutí se jich.

Zbýval Sigmund se svými závazky. Ale ten

již oklamal tolik hdí a zrušil tolik písah, že nebylo

možná nejmenší váhy pikládat jeho prohlášením.

Zda se nevdlo, že po jeho názoru slib uinný
kacíi není závazný? Utraquistm, zdá se, že ne-

slušelo, když stžovaU si do jeho obojetnosti: mh
být varováni.

Katohci neztráceU ani okamžiku: jakmile

Sigmund byl úedn uznán za krále, dali se do práce,

velmi obratn užívajíce úmluv, aby husity znenáhla

nazpt pivedli k jednot, a zapovádajíce vše, co

odporovalo smlouv. Byl to jakýsi zdlouhavý

nátisk a neustálý nátlak pemáhající znenáhla

všecky pekážky. Mužové, jejichž ráznost budila

obavy, byh odstraováni, a nejdležitjší místa

svována nejnesmlejším a nejnerozhodnjším. Ro-
kycana, jehož oddanost ke kaUchu byla známa,

a jehož jmenování za arcibiskupa žádali stavové,

v svém úadu administrátorském, který jeho roz-

kazm podizoval všecko duchovenstvo podobojí,

byl nahrazen Kištanem z Prachatic, jedním z nej-

povstnjších len strany nejmírnjší; ba byl

zbaven i své fary Týnské a brzo potom pinucen

k útku z Prahy, kde jeho život více nebyl bezpeen.

Denis-Vanura, Konec samostatnosti eské, I. 2



— i8 —

Pední úady zemské byly vyhrazeny pánm,
kteí byli nejvtšími protivníky nových idejí, a jino-

vrci byli pronásledováni s velikou písností."*)

Císa a katolíci, byvše opojeni prvními svými
úspchy, chtli postupovat píliš rychle, ím ne-

opatrn odkiyli svj plán. Naproti této násilné

reakc, i nejmén prohlédaví se zdsili, a i nejmírnjší

pozbyi! trplivosti; pohnutí bylo všeobecné, takže

povstání se zdálo být neodvratným; ást zem
se chopila již zbran proti Sigmundovi, a jen smrt
uchránila ho, že po druhé nebyl sehnán s trnu.

Pívrženci papežství byli podvedeni omylem,
z nhož nikdy nebyU vyléeni úpln ani dlouhou

zkušeností ani velmi tžkými nehodami. Mírnost

jejich protivník oklamala je. Píliš snadn získavše

již mnoho výhod, netuših, že jest meze, za níž odpor
bude nepemožitelný. Tajemstvím zstával jim

zvláštní stav duševní tchto bezdných kací,
kteí se neodhodlali nikdy volit mezi poslušenstvím

a vzpourou, a kteí nemli nikdy odvahy pijmout
zejmou roztržku s církví nebo se vzdát svobod,

kterých tato jim odpírala; není lze se tomu divit,

ponvadž podnes ješt to chápeme stží.

Všeliké narovnám bylo nemožné mezi ped-
staviteU stedovké hierarchie a mezi sektái,

kteréž urážel zpsob, jak ona užila evangeha k za-

ložení své vehkosti a svého bohatství: smiujeme
zájmy, nikoUv opané zásady. Ale podobojí nechtli

toho dopustit. — Z bázlivosti i ze strachu? — Do
jisté míry, a bylo by nespravedlivo kárat je proto

píliš. Idea jednoty katoUcké v duších zapustila

koeny píUš hluboko, aby nepekonatehiá hrza
nepojala i nejsmlejší pi pomyšlení na schisma.

Ale hlavn proto nepipoušth potebu toho, že

dokonale byÚ pesvdeni o mírnosti svých pála
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a o skromnosti svých žádostí. Zda všickni kato-

líci neodsuzovali zloád, které se byly vloudily

do církve? Zda v Kostnici a v Basileji nejctihodnjší

misti nevyslovili potebu opravy? Zda by se zbro-

jilo proti Cechm pro horlivjší jejich zbožnost?

Zda pestával lovk být kesanem proto, že vážn
pojímal bicího duše a prospch víry?

Pode bojí prohlašujíce se tvrdošíjn za vrné
syny církve, jejíž nálezy zamítali, pece se ocitli

v postavení velmi lichém. Nejen svým protivníkm
odkrývali svou slabost, vydávajíce se výitce

z odporu a dvojakosti, ale i ztráceli všecky výhody
svého posta\ení, nechtjíce ze svých zásad odvodit

dsledk, kteréž obsahovaly. Ohromný vliv, který

v svt vj'konalo protestantství, mnohem mén
záleží na dogmatech, které prohlásilo, nežli na tom,

že skutkem, ne-U právem dožadovalo se svobody

svdomí hdského. Pro kahšníky lze pokládat

za pedchdce protestantství? — Proto, že pijí-

mali pod obojí zpsobou? — Skrovná to vymože-
nost, ale oni pes zákazy konciha kostnického

neustaU podávat kalich, to jest oni práva jednot-

livce postaviU proti autorit církve. Od chvíle, co

zapeh jaksi svou odvahu, ustoupivše od myšlenky
odtrženi, zradiU své povolání a vzdaU se své síly

nejpodstatnjší. Byvše napíšt odsouzeni k stá-

lému váhání, budoucnost své víry obtovali snu

o nemožném smíru s papežstvím; takové byly

rozpaky úzkosthvého jejich svdomí, že nemli ani

vyznání, ani ústrojí, ani samostatného knžstva.

Za tchto okolností porážka jejich byla nevy-

hnutelná. Každé kacíství, které se nerozvije,

jest odsouzené kacíství. Formule nestaí na dlouho

církvi ani symbol národa, nevzí-h nic za tímto

symbolem a za touto formulí. Úední utraquism
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byl oslaben dvojím proudem odpadání; bázlivjší

nechtli následovat ho dále v jeho odporu — neod-
suzoval-li sám vzpouru a neuznával-li vyšších práv
papežství? — horlivjší pak se oddlili od strany,

která povrivému strachu podizovala práva pravdy.
Takto se rozplýval znenáhla, až zmizel bez boje,

bez hluku, po žalostné agónii jakožto obt dlouhého
svého váhání.

Papežové znajíce tento klam tžili z nho.
Naproti všem požadavkm husit dávali odpo-v odmítavou, kterou pokládali za nezvratnou

a kterou potom opakovali velmi asto: chcete-li

být katolíky, skloite se ped rozkazy hlavy ke-
sanstva. Dvod byl zdánlivý, i když rozdíly utra-

quist byly vážné. Papežství nejen nepodrobilo

ješt vících jednotnému a nezmnitelnému pra-

vidlu, ale dospívalo k tomu teprve znenáhla, zdlou-

hav a zvlášt po vzpoue Nmecka a po reorganisaci,

která následovala potom; o vedlejších otázkách do-

pouštlo jistých odchylek, pizpsobujíc se dosti

snadno povahám národ. Cechové, zdá se, že

právem si stžovali do zvláštní písnosti stoUce pa-

pežské, když jim tak tvrdošíjn odpírala jediný

vážný ústupek, kterého se dožadovali, pijímání

pod obojí zpsobou.
Pcstavíme-li se na stanovisko dogmatické,

dosti nesnadno chápeme urputnost, kterou v této

otázce vyvinuly ob strany, protože katolití

theologové nepopírali nijak platnost pijímání pod
obojí a že s druhé strany elní misti "utraquistití

uznávah, že tlo a krev Ježíše Krista jsou zárove
v každé z obou podstat. — Vskutku šlo o nejvážnjší

problémy: o obnovu mravní, o potlaení statk
duchovm'ch, o svtskou jeho moc, o svobodu slova

božího. Církev ín;ská limysln nechávala stranou
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ale instinktivn cítila nebezpeenství, jež, ím mén
urité, tím bylo hrozivjší. Kámen ze stavby vylo-

mený poškozoval její pevnost.

Zda nebyla její bázlivost píilišná? Dnes se

chýlíme dosti k takovému mínní. Kalich byl sym-
bol, a symboly bývají nebezpené, ponvadž nikdy,

se neví naped, co obsahují, ale mívají výhodu,

že samy postaí asto, aby upokojily ducha.

Jscu tu formule magické, ale asto Udé se spoko-

jují jimi, aniž se pokoušejí, aby použili jich. Podobá
se pravd, že Cechové, kd3'-by jim bylo povoleno,

eho žádali, nijak by nebyli pomýšleU, aby zne-

užili dobrodiní církve, a byli by konen snad sami

se ho vzdali dobrovoln.

Pozdji poznali papežové, že jejich poHtika

byla nemoudrá, ponvadž pílišn bázlivá; když
byli tak dlouho odsuzovali pijímání pod obojí

zpsobou, konen schválili je. Na neštstí pro-

pásli píhodnou chvíli, reformace eská byla se

promnila za vlivu protestantství. Rozhodnutí,

které roku 1564 minulo skoro nepozorovan, o sto-

letí díve bylo by nepochybn rozhodlo spor. Chybu
kurie nevysvtlili bychom sob, kdybychom neuvá-

žili, co bezdného a pudového bývá v chování

vdcv i nejmoudejších. Potomstvo se diví jejich

omylm a tápání, ponvadž ada událostí pravdiv
osvtluje jejich skutky i myšlenkám dává všecken

jejich význam; naopak vrstevníci zapleteni do sporu

se potýkají v temnot a jednají mnohem více vedeni

neuritým pudem nežh pesnou vlí. Práv tak

jako tvrdošíjnost, s kterou husité se dožadovali

kalicha, vysvtlí se spíše temnou potebou zmny
a pokroku, nežli jasným a pesným pojímáním
dsledk, které historikové jinak velmi správné
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pipisovali pijímání porlobojí, církev se své stiany

se cítila neohroženou, aniž mohla zcela jasn po-

soudit nebezpeenství, v které se vydává a z bez-

dného pudu sebezáchovám urputn odmítala

požadavky odbojník.
Netušila pedevším, že podobojí tvrdošíjn

budou hájit dosti skrovných privilegií, které jim

byly ponechány, a že jejich dobrá vle, když se

vrátili z tak daleka, zhrozí se krokn posledního.

S tohoto hlediska její názor o smýšlení husit

byl úpln mylný. Jestliže tito tolik horlivosti

jevili v jednání s církví, dlo se to proto, že nepo-

zorovali hluboký rozdíl zásad svých a jejích, ale

nemU nejmenší vle vzdát se svého uení. Trapné

bylo jim pomyšlení na odboj, ale smšnou by se

jim byla zdála my.šlenka o vzdání.

Taková pání sob odporující, ale vymáhaná
se stejnou horlivos+í, takový nepokoj vle, to vše se

zvláštní jasností shledáváme pi Janu Rokyca-
n o v i, muži, který té doby byl pravý vdce husit-

ské strany, a jehož vhv ml pvod snad mén
v jeho službách a nadání nežli v tom, že velmi

pesn tlumoil stídmé mínní svých krajan.

Nebyl ani hluboký mysUtel ani pvodní spisova-

tel; jeho díla ani myšlenkami ani slohem se nehší

od obyejných plod této doby; jeho theologie

je dosti chudá a jeho vývody dosti málo nové;

se všech hledisk tchto je zajisté synem ne-

zdaené revoluce, jejíž tvrí a plodné nadšení

skoro výlun se uchyluje ke stranám krajním;

aJe pedstavuje také nezlomnou její houževnatost.

Jsa prostední postavy, dosti silný, zavahtý, širo-

kých plecí a mocných paží, stojí nepohnut v pr-
lomu s onou neústupností národa, který v od-

vkém svcm zápase s Nmeckem osvojil si
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t\Tdo5íjnost a vzdorovitost. Od rolcu 1418, kdy
jemu ješt zcela mladému se dostalo cti, že

byl pohnán ped koncilium Kostnické jakožto

jeden z nejsmlejších osnovatel kacíství, až

do své smrti (1471), v tom dlouhém období více

než plstoletém mezi tolika zmnami, katastrofami

a obraty, zdá se nám vždy vrný k sob samému,
nezmnitelný: váhá nkdy o nejlepším prostedku,

jakým by dosáhl cíle, ale nikdy o cíli samém. S po-

átku pipojil se k mistru Jakoubkovi, který po

odchodu Husov jal se ídit hnutí a první rozdával

svátost oltání pod obojí zpsobou. Pejav istou

tradici opravného, ale nikoli revolum'ho husitství,

bdl nad ním jako nad svou zítelnicí, - jsa stej-

ným nepítelem i tch, kdo je poškozovali svou sm-
lostí, i tch, kdo cítíce k nmu jen vlažn nadšení,

byli vždy hotovi k odpadnutí. U vyjednávání

s naprostou dobrou vlí pinášel odhodlanost ne-

ustoupit v niem od pravd, které pokládal za po-

tebné ke spasení. Horená jeho snaha o smíení
se s církví a jeho vrnost ke kacíství, jeho zá-

chvaty poslušnosti perušované náhlými ústupy,

jeho osvdování poslušnosti a jeho výhrady,

jeho pokora a jeho hrdé požadavky mátly protiv-

níky a nkdy i jeho stoupence. Na své neštstí,

které píinou bylo všeho jeho nezdaru a zármutku,
neporozuml nikdy, že není možné shody mezi
odbojem a ádnou autoritou: žádat od této, aby
za zákonný uznala onen, znamená jednat proti

logice vcí. Akoli nebyl neschopen ani vytrva-

losti ani oddanosti, a žádné slabosti osobní ne-

bylo káráno pi nm, náležel pece do té tídy Udí,

kteí, majíce více smlosti v srdci nežh v duchu,
dovedou umít za své zásady, ale nikoU pijmout
nutné lejich dsledky. Jda za nedostižitelným cí-
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lem, ovládán žádostmi sob odpornými, spíše d-
sledný nežli logický, s menším rozumem nežli zbož-

ností a s vtší dobrou vlí nežli opatrností pi
tvrdošíjné mírnosti obmezeného pesvdení, byl

spíše sektáem nežli reformátorem.

Ješt ped zjednáním kompaktát uhodnuv
taktiku biskup, tušil malou jejich upímnost.
V posledních poradách se stavl stranou, byv
znepokojen velice smlouvou, jejíž mezery a uskoky
chápal. Protože bylo již pozd, aby se mu poda-

ilo zamezit podepsání úmluv, hledl aspo oslabit

následky spáchané neopatrnosti. Ve chvíli, kdy
katolíci zamýšleli již jen skJízet ovoce své bystrosti,

nenadále narazili na ,,non possumus" úzkosth-

vého svdomí, o nž se zlomila všecka jejich poU-

tika. V této druhé dob svého života Rokycana
byl více než náelníkem odporu, byl jeho duší;

na as nahrazuje utraqLiismu uení a dogma, za-

chránil, co možná bylo ješt zachránit, zdání církve

národní.

Jako nkdy, když prosil koncilium, aby ke-
sanstvu vrátilo mír a jednotu, jeho hlasem mluvil

veškeren . národ eský. Odpor se sousteoval na
jednom míst, ale celý národ, než by opustil je, ra-

dji by se byl chopil nejkrajnjších prostedk.
Jakmile by se kdo pokusil dotknout kalicha, bylo

by všeho zapomenuto, vzpomínek na bídu, nepo-

kojného svdomí, hmotné i mravní únavy a revo-

luní horeka, o níž se myslilo, že klesla, byla by
vypukla s novou prudkostí. To bylo patrným
a zejmým znamením snah opravných. Od nko-
lika pokolení veee Pán byla v Cechách ped-
mtem skoro fanatického kultu; za všeobecného

rozvratu obrazotvornost se vypínala k tomuto
S5anboIu kaUcha, jehož skutený význam jevil se



jí toliko v mystickém Šeru, ale tato neuritost práv
jejich víre dodávala odstínu mystéria, bez nhož
není náboženství.

Papežové, zmateni fanatismem, jehož povaze

nerozumli, a popuzeni nedvodným a pozdním
odporem, neustali v jednání, urputn dokazujíce

Cechm nedslednost a Hchost jejich požadavk.
Jejich dvody by byly psobily velice úinn na
poHtiky, kteí mli jasnou pedstavu o uritém
významu slov a vcí; ale stáli naproti množství,

to jest naproti masse svéhlav a nejasn smýšlející,

která zhruba soudíc o otázkách, málo se znepo-

kojovala diplomatickými uskoky, a pro niž mam
se splétala všecka lest. Co bylo lidu do smlouvy
a výhrad, jimiž se hemžila? I kdyby je byl etl,

byly by unikly jemu. Jemu kompaktáta byla prá-

vem zavazujícím všecky vící, aby pijímali ka-

lich, a kalich zrakm jejich pedstavoval všecku

revoluci. Co vskutku vkládal do toho slova? Zajisté

vci nejrznjší, jež nejnesnadnji bylo lze rozeznat.

Taková jest vlastnost revolucí, že jedinou formulí

shrnují velmi etné, asto sob odporující tužby.

Ku pijímání pod obojí vesnický fará, sedlák,

zeman, mšan pražský lnuli svými sny nejslad-

šími, svými radostmi nejsrdenjšími: to zname-
y- nalo prodavae vyhnané z chrámu, spasitele na svém
trn znovu posazeného, svobodu slova božího

a službu boží oživenou a osvženou zpvem a oba-
dem eským, ráj otevený, zloády napravené,

úroky zmírnné, cizí mšanstvo vypuzené, vítz-

ství jazyka slovanského, slávu zem, ddiný ne-

pítel Nmec pemožen a vypuzen. Všecky tyto

city, z jejichž smsi podle vzdlání, vychování,

vku, letory, spoleenského postavení vycházela

nekonená kombinace, ostatn vely tlumen ve



hloubi srdcí, tím více, že nebyly jasn vyiádeTiy,

a splývaly v pevném rozhodnutí, aby se neopouštl
drahý kalich již z píiny utrpení pro podstoupe-

ného.

innost ímské diplomacie nebyla vru bez

výsledku: podailo se jí zneplodnit formuli a na
smrt ranit kacíství odntím jemu všeliké vnitní

síly k rozvoji: jen že se to poznalo teprve

mnohem pozdji. Zatím husitství v plné své síle

zasažené netrplo od rány; když hotoviU se po-

hbít je, shledáno, že je pipraveno k zoufalé

obran, a tato obrana byla tím nebezpenjší,
že nebyla ani uvážena.

Italští prelátové XV. století byli zajisté píliš

chytí, opatrní a duchaplní, aby porozumli njak
tomuto upímnému nadšení. Takto hlavní chyby
spáchány jejich politikou, v podrobnostech podivu-

hodnou. Jako všickni lidé. rozumní myslili i oni, že

rozum ovládá svt, kdežto vskutku sám pojem víry

odporuje pojmu rozumu, míním víru pravou, úplnou,

víru, která vzdoruje hranici a vrhá se v muedJ-
nictví. Snadné by bylo narovnání, kdyby jediné

myšlenky stály proti sob, ale m3'šlenky neroz-

ncují lidí, nýbrž slova a za tmi slovy se neskrý-

vají mínní, nýbrž vášn. Kurie doufala v lehké

vítzství, majíc ped sebou toliko pedsudky,
ale s pedsudky samotnými nelze jednat. Husity

pokoit bylo by bývalo možno jen úplným vyhu-
bením. Kompaktáta, jakkoliv obratn redigovali

je prelátové a jakkoli z nich chtli koistit proti

Cechm, tmto se stala palladiem, kteréhož do

posledních sil bránit byli odhodláni.

Tato nálada duševní tvoila budoucnost hrzy-
plnou, až byl strach, aby národnost eská neutonula
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v bouích, které se hromadily na obzoru. Pedn
zda církev pro svj nezdar pohnvaná nezahájí opét

nepátelst\á? Husité se nelekaU píliš této perspekti\y,

a Rokycana, zoškliviv sob chování svých protivník,

kUdn oekával, až nepátelství se obnoví: „Bh
byl a jest s námi," pravil,

,
.doufáme, že bude

také na dále." Celá strana byla by opakovala

válený jeho pokik a novými vítzstvími zajisté

pekvapila svt: nade všecky výpoty jsou veliké

zdroje síly, které vyvine národ, dostoupí-li ji?tého

stupn pedráždnosti.

Nehled k obecné dve, nadšení a pravd-
podobným vítzstvím, nadje v konený úspch
pece byly malé. Sotva pominula hrozná krise, která

zpsobila ztráty ohromné: obnovit válku díve,

než národ oddechl sob, a než dospla mladá
generace, aby \'\'plnila mezer\', znamenalo vydávat

se krutému rozarování. V Cechách samých všichni

oby\'atelé se nepiznali k husitství; katolíci, tvo-

íccí asi tetinu všeho oby\^atelstva, drželi dležitá

msta Budjovice a Plze, o kterou se zlomila moc
kácím: hrozná opora to pro cizí vpád nepátelský.

Nejmocnjší páni se vrátili ke katolictví nebo e-
kali na píležitost, aby se opt smíili s církvi.

Nejkrajnjší revolucionái, nejhroznjší a nejne-

bezpenjší obráncové kacíst\'í, se nezotavih ze své

porážky u Lipan: ukázalo se to o nco pozdji,

když Táboi se odvážiU odporu proti Podbra-
dovi. Zkrátka, jestliže \ára Cech byla ješt píliš

opravdová a hluboká, aby radji volili válku než

odvolání, velmi schvácené jejich síly vzbuzovaly

nejvážnjší pochybnosti o koneném výsledku dru-

hého zápasu, a to tím spíše, že jejich vítzst\á byvše

vždy ve skutenosti- toUko obranná, nevážila nic

naDroti nepíteli neschvatitelnému. Velmi vážné
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nebezpeenství vycházelo pro Cechy z nepom.ru
mezi nezkrotitelnou tvrdošíjností, nepipouštjí-
jící žádného narovnání, a mezi prostedky zjevn
nedostatenými.

Jak katolíci by byli použili svého vítzství,

o tom hrozné ukrutnosti, které následovaly po bitv
na Bílé hoe (1620), podávají nám zajisté toUko
nedokonalý obraz, a zvlášt vzdálené následky re-

akce byly by o pl druha století díve bývaly snad
nenapravitelné. Národnost eská byla by zmizela

neodvratn, jako zmizeh kmenové slovanští nad
dolním Labem, vyhubení jménem kesanského
náboženství. Zdá se, že na poátku XVIII. století

kmen eský jest nezhojiteln nakažen: nicmén
žjl dále a zotavil se. To záleželo na dvou hlavm'ch

plríinách: nejprve Nm=;cko válkou ticetiletou

nemén utrplo nežli echy; d íve než mohlo ob-

novit svj pud na východ, musilo napravit vlastní

své ztráty. Když bylo znova s to, aby se ujalo

opt své práce ponmovací, bylo již píliš pozd:
všeobecné okolnosti nebyly více píznivé; vánek
znovuzrození již hýbal potlaenými národnostmi,

a Slované neposkytovali dále koisti 'ak snadné

ku pohlcení cizímu. Nad to staletí, která tvoí
husitskou dobu djin eských, dodala národnosti

eské takové síly, že snesla zkoušky, v kterých by
byla podlehla o stopadesáte let díve. Za této

krise Slované, jsouce osamoceni od ostatního svta
a hrdi svým osamocením, nabyli jasnjšího vdomí
o sob; jejich djiny se obohatily stránkami nehy-

noucími; jejich jazyk, jsa pstován od etných
spisovatel, se ustálil a rozšíil. Všecka obratnost

Jesuit nezpsobila, aby minulost nebyla exi-

stovala, a z minulosti se rodí budoucnost. Srovnání

Moravy a Cech nepopmým zpsobem ukazuje
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tento svrchovaný vliv podání a upomínek na
osudy národa eského. Akoli na Morav objrvatel-

stvo slovanské pomrn je etnjší než v Cechách,

pec úsilí proti germanisaci bylo tu mén rázné

a národní probuzení mnohem zdlouhavjší. Zda
by se bylo kdy podailo bez píkladu a povzbuzení,

které pišly z Prahy? Moravané práv nemají

djin tak slavných, a eknme tak partikularisti-

ckých; u nich myšlenka slovanská jest jen abstrakcí,

kterou nepodpírají staleté boje, vítzství a utrpení.

V XV. století národ eský byl ješt mladý, ohebný:
hyv pekvapen v plném tvoení, byl by povohl

vlivm cizím a byl b}- ztratil svou osobitost; obnova
katolictví rukou brannou byla by mla v záptí
úplné zniení národnosti slovanské v Cechách.

Zda jest ideálem potlaení malých národností ? Bylo-h
by vtší rozšíení kmene nmeckého pálo obecnému
pokroku? Odpovzme na tyto otázky jak odpovzme,
jisto jest, že blaho kmene slovanského v Cechách
bylo nerozlun sloueno s budoucností husitství.^

Phpustíme-li, že nezdar pedešlých výprav
kížových odvracel papeže od nového vyhlášení

války, nebezpeenství, do kterého se vydával}'

Cech}', teba mén bezprostedné, nebylo tím
mén povážUvé. Zdálo se, že v brzce upadnou
v rozklad a zahynou bezvládím. Rádné moci ne-

bylo více nebo nemla žádné dvry. Za Albrechta
Rakouského, zet Sigmundova, jenž kraloval jen

podle jména (1437—1439), zmatek je neslýchaný
a ješt vzrstá za let následujících: jedni pijímají
za krále Ladislava Pohrobka, syna Albrechtova,
ješt nemluvn, kterého vlastní strýc Fridrich III.,

král ímský a náelník domu Habsburského, ne-

chce vydat jeho poddaným, druzí se shodnou na
kandidátu polském,^ který je však málo povzbu-
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zuje a špatn podporuje: vtšina stav zádum-
iv podává korunu sousedním panovníkm, marné
hledajíc vládce, který by dovedl ji spravovat a chrá-

nit. Války se kižují. Rakušané proti Polákm,
katolíci proti utraquistm. Strany se množí a drobí:

Táboi vi horlivým kališníkm, mírní utraquisté

vedle katolík. Ideje se matou, programy pletou;

rozklad se zmáhá víc a víc a zasahuje nejen celou

zemi, ale i rzné skupiny. Není ani vdce ani pra-

poru. Rokycana na útku, Tábor v úpadu; Praha
sténá pod vládou katohckých pán. Soudy nezase-

dají. Není zákona, leda vle silnjšího. Soukromé
pe se pojí k veejným rozbrojm. Obchod pestal,

pole leží ladem; skoro neustálý hlad má v záptí
nakažlivé nemoci. Ale šlechta koistíc z bezvládí,

rozšiuje svá privilegia, podrobuje své poddané
tužší vlád a rozmnožuje své statky.

Jak by cit národní jednoty nebyl utrpl tímto

poádkem vcí? — Za husitského hnutí myšlenka
slovanská a myšlenka opravy náboženské byly

vždy úzce sloueny, a Nmci v kališnících snad mén
nenávidh kací než zakladatel státu vyman-
ného z vUvu nmeckého. Podivným sdružením

okolností revoluce vedla nyní k rozptýlení ko-

runy. Nejen vzdálené provincie, kterých nikdy sva-

zek dvrnjší nepoutal k echám, unikaly jejímu

vhvu, ale i zem, které geografií, ethnograíií a hi-

storií byly opravdovji ke korun pipiaty, obojí

Lužice, Slezy, ba i Morava, zachovávajíce vrnost
ke katohctví, nebo mén postižené novými myšlen-

kami, dobývaly si znenáhla své samostatnosti.

Pro nkteré z tchto zemí roztržka jest nenapra-

vitelná: od té doby spojení Slez a Cech bude již

jen strojené; ani reforma nmecká nezahladí docela

Starého rozkolu; ve chvíU, kdy protestanty slezské
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i eské ohrožuje týž nepítel, zstává nedvra
kmenová, ochromujíc jejich odpor.^)

Povážlivjší nebezpeenství ohrožuje Cechy

samy, kde pes to, že podmínky zempisné jsou

jednot tak píznivé a tradice tak mocné, jeví se

zetelné známky národního rozkladu. Nakažliv
psobil píklad rozdrobeného Nmecka. Když krá-

lovství vskutku bylo potlaeno, nejmocnjší páni

pomýšlejí, aby sob zídili knížectví skoro samo-

statná; na jihu Oldich z Rosenberka, držitel ohrora-

pých statk, vede si již jako mocná, má své vy-

slance a peliv živí bezvládí, z kterého koistí

jeho ctižádost. Nebezpeí hrozí tím vážnji, že tyto

choutky feudální naleznou zištnou oponi u soused-

ních knížat nmeckých, kteí se tší z oslabení

obávaného království. Ostatn doufají pevn, že

dostane se jim úasti v lupu. Již cizí invase zdlou-

havá a úkladná poala od severu Saskem, které

nad Labem a podél hranice míšeské zabíralo

hrad za hradem, msto za mstem, na jih Bavor-
skem. Vpády kižák, výpravy nevázaných houf.
které pod záminkou náboženství odírají objrvatel-

stvo pohranin a udržují neustálé pohnutí zá-

pletkami nebezpené. Mínní veejné, zabavené
rozepemi stran, nedbá hlavních otázek; tvoí se

zvláštní jednoty, geograficky se zizují strany,

a každá z nich vykonává jakési panství v kraii, kde
má vtšinu. Jak bude odporovat výboji neoo vsákání

nmeckému zem takto osamocená, odlouená od
svých spojenc pirozených, sama v sob rozd-
lená, zabraná do nesmiitelných boj? Zem e-
ská vyšla vítzn z této strašné krise, ponvadž
se jí poštstilo v Jiím Podbradském nalézti vý-

teného náelníka. Jsa dosti mírný, aby ukojil

vášn, dosti rozhodný, aby necouvl ped nerovným
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zápasem, politik dosti moudrý a vojín dosti o-ibrabry,

aby slavné vyšel z nho, svým geniem a svou
oddaností zachránil zem od záhuby, která se

zdála nevyhnutelnou, a jejíž následky byly by nej-

spíše bývaly smrtelné. Cechové památku velikého

vdce utraquistického poctili jakýmsi zbožnním:
pronikneme-li dobe situaci, shledáme, že jejich

vdnost nepevyšuje jeho služeb.

Léta, která následovala po smrti Sigmun-
dov, jasn ukázala vážnost nebezpeenství. Albrecht

Rakouský zemel r. 1439, aniž skuten nabyl d-
dictví, které mu pipravil jeho tchán. Podle ve-

ejného práva eského syn jeho, Ladislav Pohro-

bek, ddil korunu, ale ujímal se moci jen za jistých

podmínek; vskutku království eské nebylo ist
ddiné: král vykonával práva, která ml po rodu,

teprve, když byl pijat ode snmu. Kališníci ped-
ložili Ladislavovi nebo spíše jeho poruníku, císai

Fridrichovi IIL, za podmínku jeho píijetí dvojí

žádost: aby kompaktáta byla stvrzena a mladý
král vychován v Cechách. Ale dostalo se jim tohko

neuritých a nedostatených slib. Náelníci ka-

tolití, držitelé pedních úad, které jim byly

sveny od Sigmunda, potají pracovali o prodlou-

žení mezivládí, které prospívalo jak jejich chout-

kám poHtickým, tak i jejich záští náboženskému.
Akoli se tváriU loyálními, jejich horlivost

pro moc královskou nebyla ani upímnjší ani

mén zištná než oddanost k církvi, ke které se

znah; zadržujíce více mén zákorm nejvtší ást
statk korunních a církevm'ch, peovah hlavn,
aby své úchvaty uchránili ode všelikého zpt
požadování. Jejich náelník, Oldrich z Rosenberka,

který víc a více choval se jako svrchovaný kníže

užíval všech prostedk své pohtiky, aby pro.
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dloužil bezvládí, které prospívalo jeho zámrm;
lovil v kalných vodách, a nesvdomité jeho pletichy

byly podporovány obmyslnou neinností Fri-

dricha III. Utraquistm klesla velice mysl. Praha,

jejich stolice a tvrz, sténala pod vládou Menharta

z Hradce, který ekal jen na záminku, aby veejn
se vzdal reformy, kterou byl již odpnsáhl v svém
srdci. Husité zajisté mli ješt vážnou vtšinii

v ob5rvatelstvu, ale jejich roztržení na rzné strany,

které se potíraly navzájem, ochromovalo pevahu
jejich sil.

Cechové, unaveni snmováním, které neroz-

hodovalo nieho, a jednáním, které nevedlo k cíli,

a nemajíce nadje v ustavení správy ústední,

zízením správy krajské hledU aspo zjednat

ástenou pomoc od zla, jímž trpla zem. Sjezdy

jednotlivých kraj se scházely a volily hejtmany
krajské, jejichž úkolem bylo zachovávat veejný
pokoj. Ctyri kraje východních Cech, od dávna nej-

oddanjší kahchu, spojily se v jednotu pod spole-

ným náelníkem Ptákem z Pirkšteina (144c).

Neznáme ho dobe; zdá se, že ml znamenité vlast-

nosti, ale snad nedostávalo se mu onoho rozhledu

duševního a zvláš oné ráznosti a odhodlanosti,

které jediné iní náelníky stran velikými a kte-

rých tenkrát echám bylo potebí. Snad také

jen asu se nedostalo jemu. Když r. 1444 zemel.

Cechové nemh ješt ani krále ani vlády, ale prove-

deny již vážné pokroky, a Ptáek svému nástupci

zanechával situaci mnohem jasnjší a vzácné

živly inné.

Poznav, že pedevším je dležito znovu zídit

stranu podobojí, obtoval se tomu všecken. Na
snme áslavském (1441) kraje vedené Ptákem
znovu prohlásily Rokycanu za hlavního správce

Denis-VanSiira. Konec samostatnristi eské. 1. 3
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duchovenstva podobojí, a jejich píkladu záhy
následovala nejvtší ást strany kadišnické. Brzo
potom synoda Kutnohorská, které se úastnilo

do tí set knží, ustavila víru a káze církve utra-

quistické. Strana mírná, spokojena dkazy dobré
vle od strany horlivjší, jinak velmi znepokojena

prechvaty katolík se sbližovala s vtšinou reform
píznivou, a upímný smír jejího nejvážnjšího

náelníka Jana z Píbram s Rokycanou — na
Mlníce roku 1442 — reakci odnímal jednu z nejlep-

ších jejích ák. V díle soustedovacím se pokrao-
valo na snme Pražském (1444), který slavn od-

soudil uení táborské; nejpokroilejší knží bratr-

stva nechtli sice pijmout tohoto odsudku, ale

nemohli zachovat svých vncích; neustálým prou-

dem odpadání ídla jejich strana a pipravován
zánik této radikální frakce ve vtšin utraquistické.

Takto znenáhla byly napravovány nejnebezpenjší
následky jednání s církví; místo strany váhavé
a rozdlené stál opt naproti nepíteU národ sjedno-

cený a zoufalý.

Na neštstí úspchy nab5rté, by i velmi pod-

statné, byly jen prozatímn; byvše získány od
Ptáka, závisely na nm, a jeho smrt vše mohla
uvést v pochybnost. Všecky píiny rozbroje a sla-

bosti trvaly, jsouce spíše zakryty nežU potlaeny.

Dílo od Ptáka sotva poaté pejal a dovršil Jií
z Podbrad.

V kraji áslavském na pravém behu Labe
rozkládá se msto Podbrady, v nmž žije okolo

pti tisíc obyvatel. Pední památností tohoto msta
jest rozsáhlý zámek, obklopený hlubokým píko-
pem, který se obrací k jižní stran velikého ná-

mstí. Je to stavba velmi mohutná, v nkterých
ástech dobe zachovaná; tu ukazuje se pícho-
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zim sí, kde v den svatého Jií r. 1420 se narodil

veliký král husitský.

Pánové z Kunstatu a z Podbrad nemh statk
velmi rozsáhlých, jejich vUv byl malý, ale slavné

bylo jejich píbuzenstvo. Sestra matky Jiíkovy
byla manželkou Oldicha z Rosenberka; sestra

jeho babiky b5^1a matkou Menharta z Hradce.

Žádná ze všech panských rodin eských reform
neprokázala vtších služeb: dd Jiíkv protestoval

roku 1415 proti odsouzení Husovu a jeho otec,

t Viktorin Boek z Kunstatu, sloužil ve vojšt,

kteréž odrazilo první vpád Sigmundv. Povst pí-

liš zajímavá, aby nebudila nodezení, jmenuje

Žižku kestným otcem Jiíkovým; toUk jest jisto,

že Boek zstal až do své smrti nejdvrnjším
pítelem hrozného vdce bratrstev. U Lipan bojoval

proti Táborm a po jeho boku Jií poprvé tu okusil

války: bylo mu tenkrát trnácte let. O tyi léta

pozdji (1438) inn se úastnil boje proti Albrech-

tovi Rakouskému: když táhl k Táboru, aby se

spojil s Ptákem, vrazil na jedno kídlo jízdy rakou-

ské, a akoli ml menší vojsko, svedl s ní bitvu a

zvítzil. Jeho úspchy, pevnost a ranná moudrost,

oddanost jeho rodinou vci národní osvdená,
obrátily na pozornost, a roku 1441 kraj Boleslav-

ský zvohl ho za hejtmana. V tomto úad byl

Ptákovi bezpenou a pevzácnou oporou. Jsa

malý a zavalitý, v celé své postav ml nco pevného

i vzdorného a zárove rozvážného i klidného. Oi
jiskící se ze tváe opálené a bledé vyzrazovaly

živý a pronikavý rozum. Od svého nejútlejšího

mládí jsa vzdláván pro vci veejné, ve všech

stranách maje pátele a píbuzné, znal lidi a dovedl

zacházet s nimi. Vliv, kterého nabyl rychle, jeho

mírnost, štstí, neúnavná innost doporuovaly ho

3*
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všem: celá strana Ptákova neváhajíc pijala to-

hoto n.íe' nika dvacetityrletého. Nikdy volby nebylo
šastnjší, a národ svých osud nesvil strážci

bdlejšímu a bezpenjšímu.
Za našich dn nkteí historikové se po

kusili popírat jeho zásluhy. Konec konc namítali,

jakých dobyl si vítzství? Pi jeho smrti utraquism
neml více zákonného schválení úedního nežli na
poátku jeho vlády, roztržka s církví byla nenapra-
vitelná, papežové proti echám ozbrojili mocného
krále, a vítzství Jiíkova neuchránila jeho zem
od hrozných zádav; jeho nástupce Vladislav musil

vykoupit mír nešastnou smlouvou Olomouckou,
která roztrhla korunu; o historii jde, jsou vý-

sledky, a výsledky, kterých se domohl Podbrad,
hrub neospravedlují nezkaleného podivu. — Za-

pomíná se tu na dv vci: nejprve Jií znovu zídiv
Cechy, obnovil jednotu národní. Zvítzil nad bez-

vládím, pinutil strany k uznání ádné moci, vzbudil

v srdcích cit pro spolené prospchy a povinnosti;

vzpoury na konci jeho panování, ástené a skoro

osobní, neuvádjí již v pochybnost existence ná-

rodní; náboženské vášn, zmírnné vládou snáše-

hvosti, nejsou již dosti prudké, aby udusily vdomí
slovanské. Národu eskému, takto opt sebranému
a hmotn i mravn zotavenému, zabezpeil pak
mír dvacetiletý; za tohoto pímí husitství v zemi

zapustilo zdravé koeny, tak že se vyvinuly mla-

distvé síly, které v dob rozhodného boje postaily

utraquistm, ne-li k vítzství, aspo k tomu, aby
nebyU pemoženi. Když Jií zemel, snad o nkoUk
let pedasn, reforma byla zachránna spolu s ná-

rodností eskou. echám zasazeno bylo sice

hroznj^ch ran, ale žádná nebyla smrtelná. Všecky
nesnáze nebyly odstranny: husitství nedsledné
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a vykleštné dále živoilo, moc královská byla

špatn opatena a popírána; bylo by práv tak d-
tinské zapírat to, jako nespravedlivé init z toho

Jiík-a zodpovdným. Nikomu není popáno zbavit

pnští pokolení jejich povinností a úkol; jediná

vc, ke které tato mají právo se hlásit, jest, aby

nebyla zdržována chybami minulosti. Zásluha Po-

dbradova pestává na tom, že odvrátiv od svého

národa pohromu nenapravitelnou, zachránil bu-

doucnost: to postaí. Málokterý nárok na slávu

je jasnjší a platnjší.

Znamená-li to, že dlužno vidt v nm jakéhos

hrdinu revoluního? Nkdy se tak tvrdilo; byl líen

jako rytí budoucnosti, jako muedník pokroku,

jako mystický bojovník za dv ideje, které nejvíce

se dotýkají našeho srdce, za práva státu laického,

která stavl nad nároky útoné theokracie, za svo-

bodu svdomí a za snášeUvost, kterých hájil prot'

klatbám dotíravého dogmatismu.
Tenkrát hlavám íší se pipisovaly vehké my

šlenky, jasné názory o budoucnosti, žádáno po nich.

aby výraz dávali neuritým potebám a tužbám
své doby.®) Vkus se zmnil, a naše požadavky jsou

skrovnjší: mnohem mén víme v plány dávno
naped sestrojené, v pokroky na vzdálená staletí

pipravované, v uritou vli, za to mnohem více

v nutnou spojitost skutk, v nátlak okolností, v pi-
jaté prostedky, v nesydomou souinnost hdí a

událostí. Po panovnících nežádáme víc, aby mli
velkolepé koncepce, ale aby dobe konali své povo-

lání, zachovávajíce poádek uvnit a bezpenost
naproti cizin. Tuto nejpodstatnjší povinnost pa-

novnickou cele plnil Jií. Nebyl smlým a vášnivým
ináelníkem strany, ale co více váží, velkým
králem
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Takto nepsobí již na obrazotvornost tím p-
vabem romantickým, který písluší jen mystikm
a sektám. Ne že by njaké hrdinství bylo nad
jeho odvalm: byl veliký srdcem i duchem, a jestliže

nkdy se rozpakoval o hodnot vci, které hájil,

jeho vrnost a oddanost tím zdá se ješt podivu-

hodnjší; ale spje ke konci zápasu, neml slepé

dvry a nadšení prvních odbojník a oné jako oni

blouznivé víry, pro niž historie pece zachovává

tajnou nhu. Došlo se íase revoluní, která vždy
jde za dobou úchvatu a útoku. Po prudkém vzmachu
následuje mdlá úvaha a únava. Prostota dvi-
vého srdce, veliké nadje, vášnivé nadšení prvních

dnv ustupují novým initelm: pobouený pud
ustupuje myšlence, že tolik obtí by bylo zmaeno,
kdežto upomínka na nedávné boje, pýcha národní

a neústupnost velí, aby nebylo zrazeno pijaté po-

slání. Vášn, nemén zuivé, nejsou již tak náhlé,

ubývá nadšení a prosté dvnvosti a pibývá vy-

poítavosti. Tvrdošíjnost je táž, ale prudkost je

menší. Fanatism slábne neb u nejbojovnjších mní
svou povahu; píšt mén vychází ze srdce nežli

z hlavy. Sektái jsou nahrazeni politiky a náel-

níkm tento duševní stav pokolení, kterému vládnou,

ukládal by mnoho opatrnosti a zdržeUvosti i ten-

krát, kdyby nebyli proniknuti jemným vlivem lho-

stejnosti, jež ochlazuje srdce nejvelejší. Nejupím-
njší jeví jakousi nevoli, slouží-H vci, jejíž slabé

stránky znají a pejí si skuten, aby opatrným
jednáním a výhradami uinih ji pijatelnou i svým
protivníkm. Jejich cíl je skrovný; jejich chyby,

nesraelost, ponkud pílišná obratnost a choutky

sobecké jsou z tch, jež se zavrhují nejmén sho-

vívav; i jejich ctnosti, umímnost, bystrost, vy

trvalost zdají se krajností a skoro zradou.
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Jií byl jeden z tchto délník drahé doby.

Nikdo se mén nepodobá theoretikovi nebo fana-

tikovi. Vzhledem k situaci, které neutvoril a které

mniti nemohl, poznav nebezpeenství, kteráž ohro-

žovala jeho národ, a pouiv se o jeho potebách
podstatných, vynasnažil se odvrátit ona a vyho-

vt tmto. Velkolepé kombinace, ke kterým se

utíkal nkdy, na prÓdad zámr veliké konfederace

evropské, v jeho oích byly vždy jen podružnými
a vedlejšími prostedky, jejichž dležitosti nenad
sazoval a jimž nikdy neobtoval žádného bezpro

stedního prospchu. Povolal k sob muže zásad a

postavil se proti papežství, by i nerad, velmi urit
za posledních let svého panování, když by] vyer-
pal všecky prostedky smírné, a vždy byl hotov,

obno%'it jednání s kurií. Nezvolil za svj úkol roz-

šiovat utraquism, nýbrž osvobozením zem od
vnitního bezvládí a cizího vpádu zjednat echám,
aby svobodn rozhodovaly c svých osudech. Úkol
byl dosti veliký a nesnadný a nemžeme dost na-

divit se hojným prostedkm, svží mysli, opatrné

vytrvalosti, prozíravému vlastenectví, odmené od-

vaze a klidné pevnosti, které jemu dopály pi-
vésti jej k dobrému konci.')

Ptáek z Pirkšttina ukázal cíl: Jií pokraoval
v jeho politice, ale s vtší rozhodností a štstím.
Cechy mly napíšt náelníka: pátelé i nepátelé
zpozorovali to brzo. Jednání s císaem a dvorem
ímským se vlekou; Jií, neklamaje se o skutených
úmyslech svých protivník, poznal, že nemá jiného

prostedku k dosažení míru, než dobýt ho: pape-
žové jednali by jen, kdyby nemb nieho víc oe-
kávat od bezvládí Katolíci eští se hýbali hlun,
chlubíce se nkolika skvlými pestupy: aby zame
zeno bylo toto odpadání, které, by i mnoho ne-
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seslabovalo podobojích, velice je pobuovalo, hrozíc

každé chvíle vyvolat no\ou válku obanskou, bylo

dležito zídit pevnou a ádnou moc. — To bylo

pedmtem stálé pée Jiíka z Podbrad. Povýšen

byv dvrou husit na estné a vdí místo, ne-

mohl, ani nechtl vc svou oddlova od jejich, ale

jeho vrnost nebyla nesnáí^elivá, volal k sob všecky

lidi dobré vle, snaže se spojit všecky strany spo-

leným úsilím, aby své vlasti pojistil politický a

náboženský mír, jehož potebovala tak dtkliv.

Pro usmíení stran bylo teba ovládnout je.

U pán katolických vášn neb osobní prospchy
udusily všscko vlastenectví. Všudy Podbrad na
rážel na zlou vl^ Rosenberka a jeho pátel — v Ce-

chách, kde jejich vinou žádné pedsevzetí nebylo

pivedeno ke konci; pi dvoe císae Fridricha,

jehož liknavost a zlou vli povzbuzovali; v ím
kdež usilovn žádali papeže, aby odmítl všeliký

ústupek. I ti, kterým pozdji se udalo Jiího obvi-

ovat ze. sobectví i osobní ctižádosti a s nejvtší

trpkostí vytýkat mu jeho násilné skutky, mU.
jak se zdá, za lubem dohánt ho k nejhoršímu, nu
tíce ho jaksi k násilným rozhodnutím.

Zárove pozbývali pdj' v zemi: píhšná jejich

obratnost inila je podezelými, jejich taktika,

byvši prohlédnuta, neoklamala již nikoho. Chování

církve sbližovalo rzné skupiny husitské; naproti

neustálému dráždní i nejnesmlejší, vzdávajíce se

nesplnitelných nadjí, rychle ustupovali nazad:

mezi mistry a doktory, kteíž usilovah o jmenování

Rokycanovo k arcibiskupst\á pražskému, v první

ad byli muži, na jejichž shovívavost kurie byla

zvykla spoléhat, Prokop z Plzn, Jan z Píbram
a Petr z ]\Iladenovic.
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Velký proud mínní se zrail; jak by byl Jií
nehledl užít ho, aby rozšíil a upevnil svou moc?—
Cítil v sob dosti srdce a dosti ducha, aby echám
vrátil mír a moc: jak by nebyl odstranil pekážky,
které bránily plnému rozvoji jeho schopností?

Bylo to jeho právo a byla to jeho po\annost. Cti-

žádost není vinná, leda když v zištné své péi za-

pomíná na prospch obecný. V tomto smyslu kdo
byl tu ctižádostiv: Oldich z Rosenberka a šlechta

katoUcká, kteí za osobním cílem neb i — pipu-
stíme-li nejpíznivjší domnnku — v záštiplném

podnikám udržovali nepoádek, šetrn zacházejíce

se živly rozkladu a rozvratu,^) i Jií, který ml
všecku péi upímnou, aby ukonil dobu válek

obanských, obnovil poádek a myslem vrátil opt
dvru.

V Cechách nebylo tenkrát ani žádné pochyb-

nosti o tom pro ohromnou vtšinu obyvatelstva.

Katolíci cítíce, že nemají pdu pod nohama, se zou-

falou urputností zápasiU proti mocnjšímu a moc-
njšímu nátlaku národa, žádajícího pokoje, poád-
ku a svobody náboženské. Jejich dvra v úspch
a jejich pýcha ustoupily malomyslnosti a rozpakm.
Kynula jim již jen jedna áka: protahovat vc, až

by dokali se chvíle, kdy Ladislav, syn Albrechtv,
dojde let, aby s ním zno\Ti se ujaU plánu, smrtí

Sigmundovou tak nešastn^ petrženého; nevzdá-

vali se svých nadjí, ale odroovali je, dvujíce
náhod, dob a chybám husit.

PoítaU však bez Jiíka; jeho mírnost byla velmi

obezelá a jeho diplomacie, by i velmi upímná a
plná dobré vle, byla velmi prozíravá. Vyjednával
potud, pokud doufal, že získá opt své protivníky,

dále potud, pokud se mu zdálo potebným, aby vi
všem prokázal jejich zlou vU. Ode dne, kdy pe-
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svdil se, že jsou zcela hluši ke každému dvodu,
a kdy jasn to dokázal svým stoupencm, jedná

s velikou rychlostí a rázností. Svolal valný snm
do Hor Kuten, kam dostavili se nejen zástupcové
ty kraj, které spravoval, ale i všickni, kdo byli

odhodláni podporovat jeho politiku: v tomto
jakémsi plném shromáždní strany podobojí byla

jemu svena nejrozsáhlejší moc; použil jí hned
k rozhodnému inu. Sigmund jmenováním Men-
harta z Hradce k nejvyššímu purkrabství pražskému
stran katoUcké pojistil vládu v hlavním mst krá-

lovství; velmi veliká vtšina obyvatel, fanatití

kališníci, snášeli zoufale tuto moc, ekajíce na pí-
ležitost, aby vrhli jamo nenávidné. Bylo-li dlužno

nechávat déle spojence, obránce pravé víry, živoit

v potupné závislosti? Ci snad Jií ml zpravit své

protivníky o svých zámrech a pivodit nevy-
hnutelnou krvavou srážku? Jeho zbrojení vzbudilo

jistý nepokoj mezi jeho protivníky: se zvláštní pro-

stoduchostí, které nelze vysvtUt než pokleslostí

jejich mysli a pesvdením, které mli o své malo-

moci, pestali na neuritých prohlášeních, neiníce

žádného opatení. Jií použil jejich neinnosti;

z nenadání se objeviv ped Prahou, vzal ji bez boje

k veliké radosti Pražan, kteí bez smlouvání
piznali mu všecka piáva královská, jichž se ujal")

(v záí 1448).
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Poznámky k hlav I,

*) Hojn jest dkazv o pravých zámrech koncilia.

Je teba „užíti lsti a oklamati echy pro jejich dobré." (Mo-

numenta Concil. gener. saecul. XV. I., str. 123.) — Melius

est sub dissimulatione procedere et generalia quaedam dicere

pro amicitia partis utriusque. (Mon. I., str. 783.) Srovnej vy-

pravování Tomkovo nestranné a podrobné v „Djepise
msta Prahy" díl IV. a VL, zvlášt díl IV., str. 678, 679, 684,

695 a j. [,.S echy," dokazoval legát koncilia Jan Palomar,
,,musí se jednati pkn jako s konm nebo mezkem, když
se krotí, pokud se mu nepehodí ohlávka; nebo potom teprv

piváže se k jeslím: rovnž že se stane echm, kteí nyní
nechti do ovince, až jen pijmou jednotu." Ibid. str. 603.]

*) Fez, Script. rer. Austriac, 11., str. 846.

') Palacký pipouští, že kompaktáta byla stvrzena

od Eugenia IV.; oba dvody, kteréž uvádí, zdají se mn doka-
zovat opak. List papežv ode dne 11. bezna 1436 není

úední potvrzení, než neurité osvdení pízn. Slova
bully ode dne 18. záí 1437 jsou ješt významnjší, doka-
zujíce jasn, že Eugenius IV. otázku pokládal vždy za ote-

venou a nikoli za rozhodnutou.

*) Jednoho dne (9. záí 1437) padesát sedm povstalc
bylo v Praze obšeno na šibenici o trojí výšce, [na níž nejvýše
povšen pan Jan Rohá z Dube, starý pítel Žižkv, v rouchu
erveném se zlatým pásem a s pouty pozlatitými, doleji

ostatní obránci hradu Siona.] Byl prý velmi veliký plá
v lidu za dlouhý as a vždycky lidé plakávali, když byla
zmínka o tom. Tak píše starý pamtník. (Tomek VI., str. 40.)

') O pomrech slezských viz velmi pkný spis Griin-

hagenv Geschichte Schlesiens i. svaz. Gotha 1884, zvlášt
str. 252 a násl. Grnhagen osvduje vbec opravdovou a
chvalitebnou snahu po nestrannosti.

•) Palacký, který se svdomím pozorným a uenosti
hlubokou spoioval horoucího ducha a mladistvý zápal pro
všecky vci veliké, v Jiíka vložil kus sebe samého, své vír
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a svého nadšení. Obraz, který nakreslil o husitském králi,

jest jaksi ideální a jako idyllický. Vzbudil trpký odpor:
nebyío-li urážkou kultury nmecké pedpokládat, žt Cech.
ml ušlechtilé myšlenky, v Slovanu vidt bojovníka za
svobodu? Pravda, vypravování Palackého jistou mrou
dýše hrdými a šlechetnými vášnmi, kterými plál historik,

dobou, kdy psal, dobou boue a útoku, a též theoriemi,
které vládly v ten as našeho století. V obraze Jiíkov z-
stane vždy ástená neuritost, protože prameny nedo-
pouštjí nám proniknout v nejtajnjší myšlenky a že ne-
pátelským svdectvím chybí nutná protiváha, výpov
pítele a spojence králova. Nejastji musíme tudíž ze
skutku soudit o vli, uhadovat zámr, co vždy je nebezpe-
no a zvlášt v dob krise mravní a rozumové jako v XV. sto-
letí. Tím, co temného zstává v tomto osudu a co záhad-
ného v této povaze, vysvtluje se ásten pvab, kterým
tento pedmt psobil na historiky. Nové práce nezmnily
patrn jednotlivých rys ve fysiognomii králov, ale celkový
dojem je zcela jiný: král mén úpln vystupuje v plném
svtle, je rozmanitjší, živjší. Pozbývá nco kouzla roman-
tického, kterým osloval nás, ale zajímá nás více,

') Pro tuto dobu upozorujeme na hlavní sbírky pra-

men: Palacký, Urkundliche Beitráge zur
Gesch. Bóhm. und seiner Nachbarlánder
im Zeitalter G. v.Podiebrad (1450— 1471) ve

Fontes rer. Austriac, 2. ada, sv. XX. Víde 1866;
— Bachmann, Urkunden und Aktenstúcke
zu ósterr, Geschichte im Zeitalter K.
Friedrichs III. und K. G. von Bóhmen (1440 až

1471), téže sbírky sv. XLII., 1879; — velmi krásná sbírka

Fontes rer. Silesiacarum. zvlášt svazek VI
(latinský text Eschenloera s výteným úvodem kritickým

sv. VIII. a IX. (Polit. Korrespondenz von Breslau, vydnná
od Markgrafa) sv. XII. (Gechichtschreiber Schlesiens des

XV. Jahrh., Breslau 1883, uveejnna od Frant. Wachtera);
— sbírka nejrznjších pramen vydána pod názvem
archiv eský, zvlášt díly I., IV., V, a VI. — Staré
letopisy eské sv. III. Scriptorum rerum bohemi-

carum uveejnné od Palackého. — Palacký první obnovil

tuto velikou postavu Jiího z Podbrad ve IV. díle svých
výborných Djin 'národa eského. Saint-René
Tííillandier ve své knize ,,B ohme et Hongrie"
(echy a Uhry), Paíž 1862, podal zajímavý a živý pehled



— 4"; —

badáni velikého spisovatele eského. Od é doby dva smr>'
vyznaují se vždy patmji mezi historiky velmi etnými,
kteí se zabývali Jiím. Králi pejí eští spisovatelé vbec
a jistá ást djepisc nmeckých, u nichž pesvdení svo-

bodomyslné vítzí nad pedsudky plemennými. Hlavní díla,

která písluší této škole, velmi nestejné ceny, ale z rzných
píin velmi zajímavá, jsou tato: Jordán, Das K ó n i g-

thum Georgs von Podiebrad, Lipsko i86i;

— Droysen, Geschichte der preussischen
Politi k, sv. II.; — Tomek, Dje království e-
ského (páté vydání, Praha 18S5); — Ermisch, S t u-

dien zu Gesch. der Šach s.-B ohm. B e z i c-

hungen in den Jahren 1464 b i s 1471, Drážany
1 88 1 a j. — Celkem Nmci jsou spíše písni ke králi husit-

skému a písnost stává se nenávistí u vtšiny Nmc es-
kých. K této tíd druhé s tendencemi více mén žalobnými
náleží G. Voigt, jehož mínní zdá se trochu kolísavé a pízni-

vjší v jeho životopise Pia II. (Enea Silvio Picco-
1 o m i n i, Berlín 1863) nežli ve zpráv jeho o úsudcích Pa-
lackého (Georg von Boehmen der Hussiten-
konig v Syblov Historische Zeitschrift sv. IV. 1861; —
Markgraf , UeberGeorgs von PodiebradPIan
eines europaeischen Fúrstenbundes, Hi-

stor. Ztschr., sv. XXI. ;das VerháltnissK. Georgs
vonBoehmenzuPapstPiusII. (1458— 1462); d 1 e

Bildung der katholischen I ga gegen i;.

Georg von Podiebrad (Hist. Zeitschr. sv. XXXVI 11.,

1877). — Badání obou škol, apologetické a kritické, dospla
nedávno ke dvma spism, jež, a jsou smru zcela protiv-

ného a ceny velmi nerovné, pec oba celkem vynikají zna-

menit: oba spisovatelé svými pracemi pedbžnými vý-
born pipraveni, badáním úplným a velmi dobe provede-
ným shrnují a opravují všecka studia pedešlá. Bachmann
má k Jiíkovi osobní nenávist; jako poctivý nepítel upouští

od každé obžaloby, která nezdá se mu odvodnnou, ale

neskrývá hnv, který mu psobí nedostatek dkaz; studiu

této doby vnoval dlouhá léta. Jeho monografie: E i n

Jahr bohm. Gesch.; — Bóhmen und seine
Nachbarlánder unter G. von Pod., Praha
1878, — byly velmi dkladnými obžalobami; od té doby
uveejnil v Allgemeine Deutsche Biogra-
phie velmi zajímavý životopis Jiíkv; konen velmi po-
drobné vypravováni o nejdležitjší ásti panování jeho
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podal v I. svazku velikého historického díla Deutsche
Reichsgesch. im Zeitalter Friedrich III.

u n d Max I., Lipsko 1884. V tomto díle ponkud dlouhém
a temném není mén uenosti nežli vášn a o svdomitosti

p. spisovatelov svdí, že pes jeho úsudky velmi tvrdé

o králi dojem, který si uiníme ze tení tohoto spisu, nijak

není nepíznivý Jiíku. Tomek konci djin husitských v-
noval VI. a VII. díl svého Djepisu Prahy (Praha

1885 a 1886). Tomek, jehož jméno by bylo slavné po vší

Evrop, kdyby z vlasteneckého pocitu, hodného obdivu,

nebyl psal všecka díla svá esky, svou písností a pevností

ducha, plnou znalostí událostí a upímností zasluhuje bez
odporu, aby byl vazen do první ady historik souasných.
Akoli bývá vždy neopatrno v djepise mluvit o práci skon-

ené, zdá se mi nicmén pravd velmi málo podobným, že

od nynjška na dlouho pipojí se nco valného k jeho dílu

o Podbradovi.
') Bachmann, vždj' tak písný ku Podbradovi, v nmž

vidí jen ctižádo'^ti»ce, který bez osobního pesvdení koistí

z husitství, aby došel krádovství, uznává pece, že na Ol-

dncha z Rosenberka padá vina zmaeného jednání s Fridri-

chem a že pletichy jeho znemožovaly zízení vlády.

lánek ,,Podiebrad" v Allgem. deutsche Biographie.

•) Palacký IV., str. 191.— 194. Katolíci, kteí svou
liknavostí a neopatrností podporovali úspch Jiíkv,
pozdji se pokoušeli omluvit svou chybu, zahrnujíce vítze
výitkami. Mluvili o proneve, o zrad: obyejná to ne-

spravedlnost stran, které rády žádají od jiných jemného
svdomí a pílišné úzkostlivosti, jichž samy se své strany

nevážily sob. Ku podivu, Palacký do jisté míry neschvaluje

jaksi obratnost Jiíkovu a lituje, že není v nm oné velko-

myslnosti rytíské, které se diví pi Ptákovi: vskutku asy
se zmnily a velkomyslnost nebyla vhodná. Více váhání bylo

by slabostí. Na štstí pro echy Jií nebyl rytíem.



HLAVA DRUHÁ.

Jii z Podbrad, správce zemský.

Moc Podbradova uznána ode všech stran. — Ladislav, král

eský. — Obnova státu eského; pokoj mravní a pokrok
hmotný. — Jednání s církví. Papežové vítzí nad opposicí,

jejich pyšné nadje. Mikuláš V. Legátové papežští: Jan Kar-
vayal, Mikuláš z Kusy a Jan Kapistran. — DobjMí Caihradu
od Turk. — Eneáš Sylvius Piccolomini. — Kalixt III.

(1455). — Smrt Ladislavova (1457).

Smlý útok Jiíkv byl pravý pevrat státní a

znamená rozhodný pokrok v práci o reorganisaci

eskou. Vypuzení katolických vlada z Prahy do-

vršilo dílo zahájené volbou Ptákovou a smírem obou
vehkých stran utraquistických. Vliv, za který Jií
dkoval, svým úspchm dívjším a osobní své

chrabrosti, vzrstal nadále kouzlem, které se víže

všudy k držení hlavního msta, a které tu bylo roz-

množeno ješt obyvatelstvem a bohatstvím msta,
jakož i službami, jež prokázalo revoluci. Od poátku
Praha byla vždy nejpevnjší tvrz reformy, na as
ovládala veškeru zemi, a vtšina dnihých mst
si uvykla jít za jejím heslem.

Jií pracoval rychle k své pevaze: byv posud
jenom náelníkem strany, chtl se stát náelníkem
národa; proto se snažil svou moc založit na zákon
a zpsobit, aby byla uznána ode všech nehled
k pvodu náboženskému. Došel toho bez vehkých
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nesnází. Katolíci, zvláš Oldich z Rosenberka, po-
kusili se o odpor branný, zapsali se v jednotu Stra-

konickou, zahájili nepátelství: ale veejné mínní
rozhodn nepálo jim; sami boj ovah bez horlivosti

a jako k upokojení svdomí. Oldich pozbyv mysli,

sešlý, píliš starý, aby se vzdal snah, které vyplo-
valy jeho život, ale již jen chabou horlivostí domá-
haje se jich, trápen zbožnou úzkostlivostí, chápal se

znova známých uskok s kmetskou svéhlavostí.

Jeho politika se opakovala a pipravovala o dvru:
vyjednávání podnikaná bez vážné vle smluvit se,

pímí sotva zjednaná, hned porušená, výpravy
tak málo opravdové jako vyjednávání, koalice plné

výhrad se spojenci, kterým nebylo dvováno, a

kteí odpadaU v rozhodné chvíli. Zdálo se, že hledí

odvrátit od sebe mínní veejné, dokázat, že nemá
jiného vdce nežli ctižádost, jiné pée nežli rozmno-
žení svých statk nebo své moci, jiného cíle nežli

bezvládí. Katolíci ostatn, by i dosti silni, aby pod-
stoupiU boj proti nesvorným kacím, byli v menšin
píUš slabé, aby mohli pomýšlet na úspch, jakmile

tito se spojili.

Úspchy Jiíkovy nezmnily jeho chování. Ne-
zapomínal, že jako zástupce husit jest povinen

chránit jich. Vrátil jim Prahu, schválil rozliná

písná opatení ustanovená k oištm' msta od kalu

papežství, ale zárove se vzácnou pevností snažil

se dokázat, že jeho poUtika není ani úkladná ani

strannická. Pestav být náelníkem strany, nechtl,

aby jeho vítzství bylo triumfem zvláštní skupiny.

Zamýšlel ze státu uinit, ím státu dlužno být ve

spolenosti dobe spoádané, záruku poádku a vše-

obecné svobody; ml, jak vyslovil to pozdji, povin-

nosti vi všem a rád hledl vyplnit je stejn.

Okolnosti byly píznivý této vlád smíru a upoko-
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jení: podobojí jsouce píliš mocní a upímní, aby se

odhodlali k odpadlictví, byli dost unaveni, aby pi-
pustili snášelivost. Kromé nkterých sekta ne-

dobré povsti husité se uskrovnili v svých žádostech;

nemli vtších nárok nad kalich, nad úctu k svým
obadm a knžím, nad náelníka, který by jich

chránil proti všemu nebezpeenství reakce. Horliv
posiloval toto smýšlení, vzdaluje zásadní otázky,

které rozncují spor a znemožují všelikou shodu;

tžil z vysílení fanatismu. Vzhledem k této umím-
nosti katolíci ztráceli nejlepší své zbran. Jak naí-
kat na pronásledování, když Jií po svém boku
ml katolíky neústupné, ano asto jmenoval je k nej-

vyšším úadm ? A nili právo vymáhat víc a hrát

si na mstitele ohrožené víry oni páni pravovrní,

kteí se ucházeli o spolek s Tábory!

Protivníci Podbradovi, vyerpavše p' ostedky,

hledali pomoci zahranin i pivolali vévodu Sas-

kého. Tžké neopatrnosti! Pouštli se na pdu nej-

kluzí. Diplomacie Jiíkova byla moudejší a in-
njší nežli jejich. Spojenci, které postavil proti nim,

zmaih pomoc vévodovu a z tohoto pokusu nezdae-
ného jednota Strakonická mla toliko hanbu pro zradu

národní, z které spravedliv se koistilo proti ní.^)

Po tomto posledním nezdaru jednotníci drazn tís-

nní se poddali osudu; pímí Vil teinské (1450)

znamenalo skutený konec jejich odporu a roku 1452

Jií ode snmu byl zvolen za správce zemského.

Protivníci se odvážili posledního pokusu,

odporu skoro ist formálního; lehkost, s kterou

tento nový odboj byl potlaen, ukázala, jak jejich

strana scházela rychle. Poslední msta táborská,

otevevše své brány, uznala moc Rokycanovu a uení
úedního utraquismu; Oldich z Rosenberka jakoby

* sám íižnal svou porážku, pijal místo v rad dvaná ti

Denis-Vanura, Kouec samostatuusti eské. L 4
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len ustanovených k tomu, aby bdli nad Jiím a
radili jemu. K šastnému konci Podbrad dovedl
první ást svého úkolu nikoliv nejsnadnjší. Volený
hejtman nad jedním krajem se povýšil znenáhla k d-
stojenství správce zemského, v nmž byl uznán ode
všeho království; potlaiv všecken odpor, podídil
všecky strany svému zákonu. Dal Cechm vládu

a takto odal svým protivníkm nejlepší záruku
jejich zdaru, bezvládí.

Snm svíiv Jiíkovi nejvyšší moc, uložil mu
dvojí úkol: obnovit bezpenost a poádek v zemi a

hájit kompaktát.2) To byl všecken program vládní,

jemuž Jií se nezpronevil nikdy. Od svého pový-
šení až do své smrti má stále na mysli tyto žádosti

stav, které zajisté zahrnují v sob pání ohromné
vtšiny národa: pokoj a svobodu náboženskou.
Nikdy smlouv sé nedostálo s vtší vrností, a vd-
nost národa byla spravedlivou odmnou panovníku,
který mu sloužil tak vrn.

Zatím nejlepším prostedkem k zabezpeení
veejného poádku bylo, aby byl za krále uznán
Ladislav, syn Albrechtv, a aby mu byly uloženy

podmínky, které by uspokojily utraquisty. Král

katolický, který by zachovával kompaktáta, panov-
ník, který by s právy rodu spojoval práva, jichž došel

volbou snmu, nmecký Habsburk, který by vládl

vedením osvdeného obhájce národa eského, jak

pát sob lepšího panovníka! Byl by podstatným,
živým dkazem obecného smíru, zárukou všeho

prospchu, poutem, které by znova slouilo všecky

zem korunní, nyní v plném rozkladu. Podbrad
projevil této chvíle, jako to ukázal na konci svého

života, když neváhal nabídnout korunu eskou
králi Polskému, že, jestliže byl ctižádostiv, jeho

ctižádost byla dosti vznešená, aby pedevším se
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rozncovala prospchy vlasti. Použil velmi obratn
nesnází, v kterých vzel Fridrich III., aby piml
ho k vydání svého svence echm, a Ladislav byl

vyhlášen za krále od stav, jakmile pijal prd
minky, které byly mu uloženy a které mly zne-

možnit všeliký pokus o reakci (1453).

Ale jakou cenu tenkrát mly sliby, teba* tak vý-

slovné jako tytol Upomínka na neblahé ]5anování

Sigmundovo a Albrechtovo tkvla ve všech myslech.

Nezištnost Jiíkova nevedla až k neopatrnosti; od

Ladislava dal sob potvrdit, potom prodloužit moc
správí. Úplné odstoupení bylo by býv^alo osudné

a xdnné; nesmyslno a zloinno by bylo nechat opt
otást dílem tak pracn vykonanjhn a poškodit

mír ješt nedobe zabezpeený: sám prospch La-

dislavv vyžadoval, aby toto dít bylo chránno
proti sob samému, proti svým vášním a pedsud-
km; král pišel velmi pedpojat proti podobojím
a Cechm; a kdyby byl ponechán sám sob, jeho

neopatrnost byla by vedla rychle k odboji.

Ostatn bylo by smšno žádati po Jiím loya-

lismu, kterého od dávna nebylo v Cechách: v»'lmi

upímn pilnul k mladému p^novniiCU, \'Secky

skutky se zdají tomu nasvdovat* ale jak tato

nová náklonnost byla by u nho nahradila váše,
která vždy vyplovala jeho duši, lásku k vlastil

V pijetí Ladislavov vidl prostedek nejjistjší, aby
konec byl uinn shonu stran, aby uzákonním byla

rozšíena vlastní jeho moc, a aby si takto zjednal nej-

píznivjší podmínky ku práci o blaho veejné. Z d-
vod poUtických i rozumových, z povinnosti k ná-

rodu se sklonil ped králem, který jednohlasn byl

zvolen, a loyáln pracoval o to, aby v nm pipravil

echám osvíceného a spravedlivého panovníka. Ale

nade vše se staral o budoucnost království, a bylo
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by bývalo s podivením, kdyby pro liché zdání šle-

chetnosti byl zapomínal na tento nejvyšší cíl.

V jistých pípadech odíkání se jest jen neobrat-

ností a velkomyslnost odpadlictvím.

Jií se nesklamal v svých zámrech, a pijetí

Ladislavovo ode snmu bylo skoro hned odmnno.
Zem phvtlené, kteréž od smrti Albrechtovy byly

vskutku odtrženy od koruny, vrátily se v jednotu,

Morava bez nesnází. Slezy po nkterém váhání. —
Nebyl to úspch prostední.

Akoli do jisté míry byly zveliovány pokroky
Nmc v Cechách ped XV. stoletím a akoli na
dnihé stran s jistou tendencí vítzství Slovan po
\-álce husitské se líí jakožto rozhodnjší a úplnjší

nežli bylo v skutenosti, není pochyby, že poslední

události hluboce promnily povahu království a

královské moci v Cechách. Pi vší pízni prokazo-

vané Cechm od Karla IV. dvr Pražský za Luxen-
burk pokládán byl, aspo na venek, za dvr n-
mecký. Význané známky zajisté zjevovaly již ne-

voh, s kterou domácí obyvatelstvo snášelo pevahu
kmene nevraživého; ale toto temné vení, které jen

as od asu se prozrazovalo náhlými výbuchy, hrub
neznepokojovalo zaujatých vrstevník, kteí v nm
vidli poslední záchvaty zmírající národnosti. Lid

slovanský mizel pod vrstvou nmeckou, velmi ten-

kou a již již se lámající, ale k uvádní v omyl pece
postaující. Zvolení Luxenburk za krále ímské
pisplo ješt k rozšíení a upevTiní domnnky,
že Praha je mstem nmeckým a království eské
^emí íšskou.

Není tudíž podivno, že Nmci slezští, kteí
byli ohroženi Polskem, v jednot s Cechy hledali

záruky proti nebezpeenství slovanskému. Ale uká-

zalo se, že se noví jejich ochránci stali jim brzo ne-
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ezpenjšími nežli dávní jejich nepátelé. Vítz-
ství husit, pemna Prahy, kde cizí živel neml
již žádného vlivu, perušení styk s íší vysvtlují

a do jisté míry ospravedlují nepokoj obyvatelstva

pvodu nmeckého, poddaného korun eské: pod-

mínky uložené ode snmu Sigmundovi a jeho nástup-

cm potvrdily vítzství nepátelské národnosti;

království eské bylo napíšt královstvím nepo-

pm slovanským .3)

Slezy, kde zápas mezi živlem slovanským a n-
meckým byl vždy velmi ostrý, kde dílo ponmovací
ješt nepokroilo dost, aby vzdorovalo každé
reakci, byly zemí, kde národní cit nmecký byl nej-

živjší. Slezané byvše pekvapeni obratem tak ne-

oekávaným, byli jím ješt více popuzeni a bouili

se proti bezpráví osudu, který znovu je ohrožoval ne

návidným panstvím Slovan. Penášeli hnv, který

vzbuzovaH v nich Cechové, na víru, kterou tito vy-

znávaU, a jejich horUvost katolická byla jednou

z forem jejich vlastenectví nmeckého. Na píklad
mšané Vratislavští, kteí byli nejurputnjšími ne-

páteU husit, zajisté byli by s menší krutostí bo-

jovali proti Jiíkovi, kdyby v nm nebyli nenávidh
Slovana práv tak jako kacíe.

Ztráta zem tak bohaté a lidnaté jako Slezy

byla by však velice vážn oslabila moc Cech; pod-

robit ji mocí bylo odvážným podnikem a za okol-

ností tehdejších nebylo lze pomýšlet na to. Ale bylo

teba stj co stj konec uinit situaci, která pro-

dlením byla by znemožnila všeliké nové spojení.

Nastoupení Ladislavovo na trn bylo rozhodným
tahem, který Slezanm odnímal jejich záminky nej-

vláštnjší. Svou obratností se Jií postaral o osta-

tek: hledl, aby nebyli dohánni k nejhoršímu, zjed-

nal pechody, propjil jim všehké odklady a úlevy,
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kterých si páli. Mél mén sebelásky než pýchy:
nedbal o to, aby nabyl osobního prospéchu, ale aby
po všech koninách koruny pokraoval v díle ob-
novy, tak šastné poatém v Cechách; pedevším
bylo teba zachránit zásadu, obnovit tradice jed-

noty a posekat, až se utvrdí. Nemyslil zrovna až

na državy nejvzdálenjší, na zem, které byly jako

pepychem, na píklad na Luxenburk, ale nejprve
ml péi o zámky a msta na severu Cech, které

Sigmund zloinnou neopatrností zastavil vévodovi
Saskému: správce zemský usiloval o vrácení jich

korun s V5rtrvalostí, která neochabla ani vytákami
vévody, ani lhostejností mladého krále.

V týž as, kdy obnovoval takto moc eskou,
práce vnitíní reorganisace pokraovala rychle. Spra-

vedlnost S€í dala opt svým ádem, války soukro-

mé byly zakázány, bezpenost na cestách chránna,
ou]>yežníci a zlodji písn trestáni. Nejpotebnjš
íje voizovalo nejdív a v spchu, s kterým se po
stopovalo, neuvažovalo se vždy dost urit o vzdá-

leném dosahu naízení. Tak pedpis o obecné bez-

penosti ohlašuje, že všichni pacholci dlní nebo
služííbní budou pinuceni mít svého pána; kdo" ne-

budou moci dokázat, že žijí poctiv od své práce nebo
že provozují emeslo, budou pokládáni za tuláky

{1453). Jiný lánek zakazuje, aby žádný žádnému
eledi neodluzoval, ani lidí úroních ani služebných,

le by se ádné vyhostiU a svých pán slušn odbyli.*)

Nálezy osudné, které se vysvtlují potebami asu,
ale neospravedlují úpln; byly pílišným ústup-

kem pánm, ohrožovaly osobní svobodu sedlákv
a pi]3ravovaly zavedení nevolnictví.

Zatím se nikdo neznepokojoval tmito mož-
nými úinky; každý se oddával pln radosti, že
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mže trochu oddechnout po tolika útrapách. „Tehda,

praví starý letopisec, zem byla u velikém upoko-

jení."*) Obchod od dávna perušený se ujímal

opt, a kupci houfn pijíždli z krajin okolních.

V zemích od pírody bohatých po velikých krisích,

jakmile pokoj jest obnoven, následuje bezprostední

a skoro náhlá náprava; je to silné, bujné pozdi a-

vování se: innost je všeobecná, výroby pibývá,
obchod se rozmáhá; každý se má za bohatého a zdá se

jím. Jií douíal pevn, že utvrdí trvale tento bla-

hob57t; bezvládí, kteréž o^tranil, a kterým dosáhl

moci, zstaví* v nm nejvtší ošklivost nepoádku,
potebu pravidelného položení a bezj^ené budouc-
nosti. Nebylo jemu dosti, že konec uinil revoluci,

chtl zem uchránit od nových záchvat.
Za tím úelem hledl povznést království

z malomoci, v kterou pokleslo, obnovoval jmní
korunní, jež v stát ješt zcela feudálním bylo

hlavním živlem moci panovníkovy, vykupoval
nkteré statky a pinucoval uchvatitele, aby vrá-

tili zboží, které drželi nezákonn. Posílen tímto

jmním znovu získaným, podporován vdností
národní, oporu upímnou maje v mstech — uspo-

kojených blahobyttm hmotném a vrn\'m šetením
náboženských jejich svobod — král bez nebezpe-

enství mohl vzdorovat úkladm nespokojencv
a ctižádostivou. Cechy, zbavené všech starostí

vnitních, pirozenou povahou vcí nabývaly opt
vlivu na venek, jaký píslušel národu lidnému,

chrabrému a bohatému. Kralování Ladislava Po-
hrobka (1453—1457) poítá se zajisté mezi nej-

šastnjší a nejblaženjší léta djin eských; nikdy
snad takového pokroku nebylo zjednáno za tak

krátký as a s tak malou námahou; tato léta mládí,

jejichž obzor nezachmuovala žádná tesklivost,
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Jejichž jasnou dvru nekalila žádná upomínka

smutná, sluší pokládat také za nejkrásnjší dobu
v život Jiíkov. Ml okamžiky vtši slávy a plnjší

moci, rozvinul vlastnosti skvlejší a hrdinnjší;

jeho oddanost k echám nikdy nebyla lépe vzbu-

zena ani lépe odmnna.
Ale nicmén za všeobecného uspokojení objevil

se mráek: styky Cech s církví ímskou. Nebylo

zjevné války, ponvadž se pokraovalo ve vyjed-

návání a Cechové se ohrazovali svým poslušen-

stvím, ale pravý mír byl mnohem vzdálenjší, po-

nvadž papežové posud nebyh potvrdih kompaktát

a ponvadž husité vskutku si nevšímali nijak ná-

lez kurie. Nešastné války knžové, na nž v N-
mecku ješt bolestnji bylo vzpomínáno, papežm
doporuovaly opatrnost; ale jestliže tito na chvíli

pestali proti kacím vrhat vojska, jež nepo-

chybn by by? sbírali tžce, neupouštli v niem
od svých nárok. Bylo nepromnnou jejich vlí
— a tato v jistém smyslu byla zákonná a ve všech

pípadech velmi pochopitelná — aby husity pi-

vedh k poslušenství, le nechtli odmnit tohc

podrobení nkterými ústupky. Nic nebylo vzdále-

njšího mysh utraquist, kteíž odpovídali na všecka

vyzvání: máme za pravidlo smlouvu svobodn
zjednanou; žádáme, al?y v jistých kusech byla

pehlédnuta, ale ' nemíníme, aby se porhybovalo

o podstatných výhodách, kterých nám podává.

Protože dále mli píliš jasné dvody, aby slibm
dvoru papežského dvovah jen opatrn, zárukou

žádah osazení arcibiskupství Pražského utra-

quistou Rokycanou, jenž byl zvolen ode snmu,
a jehož innost v církvi eské upomínala na innost

Ptákovu a Jiíkovu ve státu. Hrozilo nebezpe-

enství, že rokování se protáhne bez výsledku:
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ob strany stály proti sob, nechtíce a nemohouce
tém v niem ustoupit od svých podmínek.

Diplomacie ímská však velmi dvtipn smi-

uje své prospchy a zásady: vdla, že nesluší

vc hnát, a že nkolikrát, kdy dala se imést netrp-
livostí, bývalo jí na dlouho pykat. Byh mezi pre-

láty mužové plní pesvdení a nadšení, v jejichž

oích všehká smlouva s kacíi byla bezbožností

a jako odpadlictvím, a na n padá veliká ást
zodpovdnosti za poslední roztržku; ale nechy-

blo ani duch pokojnjších a povolnjších, kteí

mli jasnjší pedstavu o skutenosti a nebyli ne-

ochotni hledt k ní. Sami papežové, Eugenius IV.

(1431—1447), Mikuláš V. (1447—1455), Kahxt III.

(1455—1458), akoh celkem dosti nepízniví, ko-

nen se rozhodli urit jen o jednom kuse: dojít

poslušenství echv; o nejlepším prostedku, jak

by dosáhli jeho, nezamítali rokování, byvše chví-

lemi na vahách, není-li nejjistjší prospch ješt
zakoupit to nkterými sliby. Ale nezstávajíce pi
této myšlence, vrátili s^ k sv^^^m prvním, ne-

zmnným rozhodnutím, postavili se urit na stranu

fanatikv, ale po rozhném kolísání, mén násled-

kem rozhodného pesvdení nežh nátlakem okol-

ností. Na poátku jejich zámry nebyly tak hotové,

jak se myslí obyejn; shoda nebyla tudíž naprosto

nemožná, ale toliko málo pravd podobná a velmi

nesnadná, vyžadujíc nejen mnoho dobré vle
na vzájem, ale nejvtší obratnosti, veliké vytrva-

losti a tém zvláštního sbhu píznivých okolností.

Jak události dosvdily, nejmenší náhoda mohla
poškodit vše a lichý krok zmait všecku nadji
v mír.

Vzrstající nesnáze s konciliem Basilejským

odvrátily trochu pozornost Eugeniovu od vcí e-
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ských — ba zdálo se, že také asi ymírní jeho smýš-
lení. Smlá a odvážná diplomacie byla by mnoho
vymohla na papeži a na konciliu, kdyby je byla stra

šila druha druhem: Si^mund bezdky ukazoval
Cechm cestu, když žádal otcv, aby Rokycanu
potvrdili za arcibiskupa, ,,jinak že by byl pinucen
obrátit se ku papeži", nebo když psal papeži, aby
obdržel od nho, eho nedoufal vynutit na snme
(1437) Na neštstí bylo známo, jakou váhu mají

jeho protestace, a on sám pehv zpravoval legáty,

že jde jen o to, aby se husitm dalo zdánlivé ;a-

dostuinní.
Smrt Sigmundova perušila vyjednávání. S kým

by se byl Rím smlouval za všeobecného bezvládí?

A k emu by byla smlouva v dob l^dy kacíství

bylo v plném rozkladu? Postailo již zstavit je.

aby sešlo pirozenou smrtí. — Utraquism zklamal

všeliké tušení, ani dlouhá krise, kterou pežil,

nedopála mu, aby tžil z nesnází papežské stolice;

schisma trvalo ješt (skonilo teprv odeknutím
se protipapeže Felixa V.), ale již od nkoHka let

podrobení se koncilia bylo toliko otázkou asu.
Kurie nabyla opt plné svobody svého jednání

díve, než husité se zotavili.

Papežství se pobouilo živ, jsouc opojeno

rychlým svým vítzstvím. Zvítzilo nad konciliem,

zdrtilo všeliké choutky po vzpoue; národové se

znenáhla pokoili jemu. Poalo se domnívat, že

až posud bylo píliš bázlivé a že teba mu jít jen

smle v ústrety nesnázím, aby zmizely. Vzdorovalo

nejmocnjším panovníkm, a hrstka kací by
je držela ve strachu! Opojení z úspch zvítzilo

nad obyejnou jeho opatrností : velmi silné b) lo

pokušení, aby zneužilo svého štstí. Stolice papež-

ská neužila píhodné chvíle, aby se pouila pesn;
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iiisledovala ruchu soustreovaciho, který se vy-

konal n; d husity, myslila že stále má proti sob
strany rozdlené, slabé, a v svých nárocích i ped-
sudcích byla posilována od svých stranník e-
ských, kteí nadsazovali svj vliv.

Rok 1446 jest datum velmi dležité v dji-

nách husitství; znaí jakousi krisi ve vnjší a vnitní

politice: vnit podobojí s pevným rozhodnutím,

že se nedají podvádl od katolík, kladou první

základy k ádnému ústrojí; na venek dvr ím-
ký, jehož chování až dosud bylo dosti kolísavé,

odhaluje své zámry a z bezvýmineného poslušen-

ství husit iní první podmínku všelikého vyjed-

návání. Takto se mní náhle pda rokování, a Ce-

chové se ocitují naproti požadavkm, jejichž mož-
nosti netušili.

Až do té chvíle Cechové i pi vší zlé vli, s kte-

rou se potkávali, nikdy nemyslili, že církev míní

popírat kompaktáta; po jejich níLzoru rokování

se vztahovalo jen k nkterým kusm vedlejším,

z nichž tohko jeden byl jaksi dležit, povýšení

Rokycanovo na arcibiskupskou stolici Pražskou.

Vypravili do íma posly, jimž uloženo, aby konen
pinesli odtud jmenování jejich kandidáta. Jaké
bylo jejich ustrnutí, když byh vyzváni k odeknutí
se kalicha (1447)! Kardinálové nejen zamítali vše-

liký nový ústupek, ale chtli dosíci od husit po-

slušenství bez výhrady: jediná vc prý jest nevyhnu-
teln potebná k spasení, totiž poslušenství papeže;

zlíbí-li se mu uit, že Kristus je lovk a nikoli

syn boží, spaseni budou, kdož uví jeho slovm. ^)

ím vzpomínaje si vhodn, že se neúastnil smlouvy
Jihlavské, odmítal všelikou zodpovdnost za skutky
koncilia.



S hlediska diplomatické obratnosti cítíme ja-

kýsi podiv pro tento obrat, který jedním rázem
kacím odnímal všecky výhody tak pern vydo-
byté. Snad kurie byla by však více váhala dát se

na tento smlý útok, kdyby byla jasnji pozore
vála jeho nebezpeenství. Mníc takto pronikav
pomry obou stran, inila shodu velmi záhadnou.

Nebezpeenství, pouštíme-li se daleko, záleží v tom,

že potom skoro nelze couvnout: papežství zamezilo

si všecken ústup, odsuzovalo se tém k setrvání

na svých požadavcích a narazilo potom na nepe-
možitelný odpor národa, který se radji vydával
všem bdám, nežli odpadlictví. Bylo osudno, že

nový papež Mikuláš V., uený, výmluvný, jeden

z prvních pedstavitel renaissance na stolici

svatého Petra, osobn áe úastnil jednání,

která pedcházela smlouvu Jihlavskou.') Ml od-

tud jisté záští proti sektám, kterých nepesvdili
a sám sob ospraAcdloval to povinností, aby v jeho

rukou moc papežství nevzala újmy. Nad to jeho

upomínky csobní jej klamaly, zakrývajíce mu pravou
situaci. Myslil, že stále žije v dob, kdy kališníci

rozdlení a unavení zdáli ?e hledat jen estného
prostedku, jak by kryli svj ústup. Domníval se,

že mže jen sklízet ovoce pedešlého úsilí a jaksi

prohlásit vítzství: nenadal se, že obnoví zase ne-

pátelství

echové se vzpírah proti návrhm, kterých

jim smle podáváno; bude-li teba, než zradit

pravdu, radji se odtrhnou od církve a pokusí

,,0 nkteré vci, akoli pravé i dobré i v písm za-

ložené, ale neobyejné a tchto as nevedené".^)

Mikuláš V. jsa dosti dojat, poznal, že postupoval

snad píliš rychle, slíbil vypravení legáta, který by
prozkoumal .otázku: o nkolik msíc pozdji

Jan Karvayal pibyl do Prahy (1448).*)
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V Cechách pohnutí bylo živé a nadšení vše-

obecné: posel míru byl pijat s nejvtší slávou.

V skutenosti dvr ímský, zstávaje vždy ne-

zménným, svoloval pouze k upravení pechod
ponkud lepšímu. Karvayalovi bylo delší dobu
v zemi zstat, psobit znenáhla na mysli, zastra-

šit bázlivé, svést nerozhodné, podncovat ne-

šváry; zárove užije kompaktát na zniení kom-
paktát samých, bude požadovat pesného jejich

plnní, odstraní všecky zvláštní obyeje husit,

které nebyly schváleny smlouvou, pivede svo-

body náboženské na tak malou míru, že konen
budou se zdát nepatrnými i jejich obráncm ^")

Mikuláš V. spoléhal velmi na svého legáta: nikdo

nepispl více k optnému povýšení moci papež-

ské; on byl hlavní vyjednavatel konkordátu Víde-
ského (1448), který potlaiv úmluvy Frankfurtské,

vydal církev nmeckou vykoisování papežskému ^)

Byl pln dvry, netuše, že v Praze narazí na nesnáze

zcela jiného rázu nežli s jakými se setkal ve Vídni.

V Nmecku stál vi nkoUka knížatm, kteí
nemínili hnát vc do krajnosti a za chlubnými
svými zásadami špatn skrývali zištné své zámysly;

v tomto pípad rozhodují jisté dvody. V Cechách
bylo dlužno ku poznání pivést národ cele zfana-

tisovaný. Shodneme se s poUtiky, nikoU s apoštoly.

Krom toho vyslanec byl nedobe zvolen; Karvayal
byl sám píliš otevený a náruživý: — jako diplo-

mat v potlaení kompaktát vidl korunu svého po-

slání a záruku míru v Nmecku; jako sektá urážel

se zpupností odbojník, kteí svou vli stavli

nad vli otc. — Když tázali se ho, je-li i není

pijímání pod obojí zpsobou holé kacíství, od-

povdl, že nejlépe je následovat obyeje obecného,

a jeho podivení bylo veliké, když páni, kteí se ho
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tázali, odvtili, že lépe jest poslouchat Boha nežli

lidí. Sám veejn pijímal pod jednou zpsobou,
doufaje, že píklad knížete církevního povede ku
pesvdení: podailo se mu toliko vzbudit vše-

obecné rozhoení. ,,Nepotvrdíte-li nám kompak-
tát a Rokycany, ekl mu Petr z Mladenovic,

jeden z nejmírnjších mistr, uslyšíte divné vci
o nás, dív než dojedete zase do íma." — Ba zda

se tam kdy vrátí? Již se ozývaly hlasy, aby
v pomstu za Husa byl usmrcen; uznal za dobré
rychlým útkem uchránit svých nepátel od zlo-

inu, a poslání, které vzbudilo tolik radostných

nadjí, skonilo potupným útkem. (1448.) O n-
kolik msíc pozdji Podbrad se zmocnil Prahy,

odav takto katolíkm eským poslední nadji
v úspch na pd politické.

Zda by se neukázala kurie odtud povolnjší?

Podobojí mysUli to chvíli. Rokycana, kterého

všickni husité uznávali na dále za svého náelníka
náboženského, psal papeži nkolik list velmi

uctivých, myslil, že dojal ho njak, i chtl osobn
se odebrat do íma: toto skvlé osvdení posluš-

nosti zajisté bylo by rádo spateno od stolice pa-

pežské a bylo by usnadnilo jednání (konec roku

1449). Podnik byl odvážný: Rokycana náhodou
unikl biskupovi Pasovskému, který chtl ho uvz-
nit; nebyli by ho nechali dojít až do Itálie. Vrátil

se rychle, byv vyléen z klamu, který málem by
byl draze zaplatil. Ale nicmén Rím znenáhla na-

býval svtla o událostech, které práv se *ií»iy

v Cechách, a Mikuláš V. byl píliš pro^íiavý ^.y
nevystihl dležitost tolio. Proleslacím j»aiu xn'0-

lických nedvoval; v jejich hoilivobti pniiš ooue
poznával jejich ctižádostivé snahy. Novému le-

gátovi v Nmecku. Mikulášovi z Kusy, uložil, aby
se ujal vci eských (1450).



— Ó3 —

Mikuláš z Kusy^-) s upímnou zbožností spo-

joval veliké vzdlání a obsáhlé vdní, ml známost

vcí státních, cit pro poteby svého vku a za své-

ho pobytu v íši zasloužil sob jméno reformátora

církve nmecké. Ze svého poslání pinesl si pe-
svdení, že není lze spoléhat na úinnou pomoc
proti kacíství: každý kníže myslil jen na zvláštní

své poteby a nikdo se nemínil znepátelit s Jií-

kem. Politika i povaha kázaly legátovi, aby se vy-

stíhal prostedk násilných. Na neštstí, prese všec-

ku jeho ochotu k vyjednávání, Mikuláš V., když

byl pokroil tak daleko, jaksi se ostýchal couvnout;

byv stržen hnutím, které vyvolal, neml ani k tomu
plné volnosti. Aby neuškodil sob a aby ukázal,

že lacin nerozprodává práv církevních, poslal do N-
mec zárove s Mikulášem z Kusy fanatického mnicha
ke vzbuzení záští vících proti nepátelm jména
kesanského.

]\Inich Jan, kterýž obyejn podle svého rodišt

se nazývá Jan Kapistran^^), byl minorita, který

se proslavil zavedením písnjší kázn v svém
ádu. Jeho výmluvnost a písnost zjednaly mu
v lidu vehkou vážnost a povst apoštols..^ piro-

zen ustanovila ho k úadu ,,apoštolského kommis-
sae a generálního inquisitora nákazy kacíské"'
Zvolen byv od papeže, aby procházel krajiny vý-

chodní Evropy a oživoval tam víru, vydal se na
cestu jsa hrd svým úkolem a jist svým úspchem.
Jeho oddanost k církvi byla vrozená a prudká,

jeho dvra v neodolatelnou innost, kterou provo-

zoval, úplná. Kázával latinsky; všudy, kam pišel,

lid se tlail kolem jeho kazatelny: povst o zázra-

cích, které konal, jeho hubenost, která svdila
o jeho zapírání se, jeho pehnané posuky, zvuk
hlasu živosti italské, lebka jeho uitele Bernar-
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dina, kterou vždy nosíval s sebou, živ dojímaly

obrazotvornost jeho poslucha, kteí poslouchali

ho tajíce duch a popadajíce jej teprve, když e
pedával tlumoníku, jenž vykládal jeho kázaní.")

Povst pedcházela jej: msta žádala ho, aby jim

pinesl slovo boží; oživoval nenávist, rozhooval
vášn zanechávaje za sebou takka sled fanatismu.

Jinak však uml svou víru kázat svými iny: vi-

dli ho dobe v Blehrad; vždy v prlomu, ne-

pístupného jak bázni tak slitování, povzbuzují-

cího mysli; jeho výmluvnost pispla nemálo ku
porážce Turkv, a msto, osvobozené z nebezpe-

enství, ve vdné upomínce spravedliv spojilo

jméno Kapistránovo se jménem Hunyadovým.^*)
Zvláštní missioná pro dílo míru, dosti nešastný
spolupracovník pro Mikuláše z Kusy! Kapistran

probíhal okolní krajiny Cech, získal nkolik pestup,
s nimiž zpsobil mnoho povyku, hlun uveejoval
bullu, kterou papež dával mu moc rozhešovat
každého, kdo se pizná. k vin kacíství, jako na
píklad, že pijímal pod obojí zpsobou.^*)

Psal Podbradovi, aby tvrdošíjn nesetrvával

v svém bludu, Rokycanu zahrnoval nadávkami.
Cechy rozhooval svými pomluvami a hrubostmi.

Mikuláš z Kusy, jenž byl velmi nespokojen touto

zbujností, nadarmo mu doporuoval, aby se po-

nkud mírnil: pro užívat proti Rokycanovi hru-

bého slova kací? Není tak snadno, jak se myslí,

zmást husity, jsou velmi zbhlí ve znalosti písem

a mnohý text svdí v jejich prospch; jest nebez-

peno hnát je do krajnosti.^') (1452.) — Kapistran

odbyl ho s vysoká, a Mikuláš, a se mrzel velice,

musil se opatrn chovat vi tomuto šílenci. Kdo
vdl, netlumoí-li posléze pravé úmysly Miku-

láše V.? Ostatn urputníci a sektái mají vždy
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velkou pednost ped politiky a umírnnými.
Pochybno jest konen, zda i bez tohoto nešastného

zakroení Mikuláš z Kusy by byl dosáhl neho:
kurie nebyla zmnila svého ultimáta; od té doby
legát nepokládal za prospšné, aby pro úspch
velmi málo pravd podobný se znepátelil s Ka-
pistranem: na snme v Režn snaže se ješt olmuvit

prudkou e mnichovu, prohlásil, že mu nelze jít

do Cech, le by Cechové slíbili bezvýminen po-

drobit se církvi, a jeho posel v Praze popel \še-

likou platnost kompaktát (1452). Vzhledem k ne-

ústupnosti stolice papežské, která se neodchylovala

od chování pijatého od doby nastoupení Miku-
láše V., utraquisté další naléhání pokládali za

marné: vyjednávání bylo perušeno na nkolik let.

Cechové nkolikrát ohrožovali kurii vážnými
rozhodnutími.^^) Když byH na chvíli se zanášeli

myšlenkou o zízení samostatné církve národní,

vešh v styky s církví eckou, a roku 145 1 pibyl do
Cech posel církve východní, Konstantin Angehk,
aby pezvdl o skutené jejich víe. List, který

tenkrát administrátoi podobojí psali císai By-
zantskému a patriarchovi Caihradskému (1452)
je zvlášt zajímavý, ponvadž jasn ukazuje,

že kalich v skutenosti nebyl jediným kusem
sporným s ímem: protestovali skuten proti

neobmezené moci, kterou si osobuje lovk smrtelný,

pipomínah utrpení a hoe, jež bylo jim podstoupit.

Jaké bylo však jejich provinní? Opeli se svato-

kupectví a hrí hm smrtelným. i^) — Na neštstí
Rekové mli naléhavjší starosti, než aby pozorn
sledovali vci eské, a za krátko potom Caihrad
padl do rukou Turk.

Pád íše byzantské, nevyhnutelný a s dávna
oekávaný, zadunl pece velmi mocn; pohtice

Denis-Vanura, Konec samostatností eské. I. 5
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papežské dal nový smr a do jisté míry promnil
její úm5'sly naproti Cechm. Zveliovalo se za-

jisté pohnutí zpsobené v Evrop vítzstvími

Mohameda II. i upímnost manifestací proti pl-
msíci; zvlášt v prohlášeních papežských asto
prokmitá více vlastní prospch nežli pesvdení.
Papežové hrají úlohu, kterou jim ukládá jejich

název jakožto pedstavitelv a pedstavených ke-
sanstva; vskutku tyto otázky vzdálené mnohem -

mcn mají na srdci nežli otázky v kterých jsou

zapleteny bezprostední jejich prospchy. Byli píliš

opatrní a rozšafní, aby se slep vrhli v podnik, je-

hož nejvjších obtíží si netajili; ale sláva a vzrst
vli\u z vítzné války kížové, tradice, obrazotvor-

nost a obyeje politiky prozetelné, jež nepohrdá

žádnými prostedky, kázaly jim, aby se nejevili

zrádci vci kesanské, ba aby i upímn vyhledá-

vali prostedky k zastavení vpádu mohamedán-
ského. Vše je pudilo k tomu: jakožto Vlachové

byli již v styku s Turky, kteí po suchu i po moi
ohrožovali polouostrov; jakožto náelníci církve

mohli-liž v rukou nevících nechat Caihrad po

Jerusalemu? Jakožto panovníci jaký lepší proste-

dek mli ku povznesení své vážnosti nežli aby svtu
nevícímu ukázali znovu papežství v ele ozbro-

jené Evropy. Konen jejich duše jakožto uen-
cv a neofyt renaissance pekypovala trpkou

hokostí pi myšlence, že posvátná pda vd a um
sténá pode jhem barbar.

Nebezpeenství turecké té chvíle bylo velmi

opravdové: vysílené Uhersko bylo již zachváceno,

zem rakouské netvoiily ješt pravého státu;

byly rozdrobeny mezi rozliná knížata, kteH se

nenávidli, a zpustošeny válkou obanskou. Ani

spojenci Fridrichovi se neklamali nijak o oddá-
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nosti a ráznosti tohoto náelníka Habsburk.***)

Za tchto okolností koruna eská byla povolána,

aby hrála hlavní úlohu a vskutku za XV. a XVI.
století jest jako zálohou vojska zdržujícího Osmany.
Bez zdroj tém nevyerpatelných mužstva
a zvlášt penz, kterýmiž opatila své krále, zápas

Rakouska s Tureckem byl by snad skonil jinak.

Okolo polovice XV. století její spojenství bylo

vzácné. Mla náelníka opatrného, obratného a vá-

ženého; chrabrost jejích vojín byla na slov'o

vzatá, zpsobilost jejích hejtman slavná.^^) Na-
proti spolenému nebezpeenství ohrožujícímu ke-
sanství, zámr až dotud kurií oblíbený, aby echy
byly zkroceny bezvládím, na piíšt nejen byl

velmi odvážný, ale byl by vzal na se ráz ohav-

ného sobectví, papežství ne bez dvodu bylo by
obviováno, že povrhuje nejvyššími prospchy
Evropy, aby ukojilo své záští. Stolice papežská

pochopila to a zmnila svou politiku, ne co do cíle,

ale co do prostedk; v Jiiíkovi hledala spojence:

v odmnu za podponi, které mu nabízela velmi

ochotn, obtuje se jí a pinavrátí jí zemi.

Katolíci spolhah pln na Ladislava: mladý
král, byv vychován v nenávisti kacístva, ne-

skrýval svého smýšlení, vynášel je nerozumnou
pýchou a ve svých stycích s Rokycanou rád jevil

opovržení tím pohoršHvjší, ím bylo malomoc-
njší.^^) Moc mladého panovníka na štstí jeho

byla vskutku velmi malá: zpsob, jak by jí byl

užíval, byl by mu velmi brzy odcizil všecky mysli.

Jií vládl jeho jménam, jsa vlastním králem; eho
by se nedostalo církvi, kdyby jí nabídl své pi-
stoupení? Nebylo-li tudíž možná získat ho?

Roku 1451 císa Fridrich III. vypravil v po-

selství do Cech jednoho ze svých rádc nejvý-
še
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Školenjších, Eneáše Sylvia Piccolominiho:^) po-

prvé politika stavla proti sob oba velké protiv-

níky, jejicliž zápas celou Evropu uvádl v ne-

pokoj. Eneáš Sylvius nebyl nijak fanatikem: jeho

mládí dobrodružné, jeho styky se stranami nej-

protivnjšími, mnohé a dležité vci státní, do

nichž byl zapleten, zostily v nm ducha od pí-

rody bystrého a rozvily rozum sám sebou velmi

chápavý. Jeho víra byla velmi vážná, aby byla

píliš nesnášeliva: ne, že by byl skeptikem, ale byl

synem své vlasti a své doby; i v nejvtším nadšení

pozoroval rub mínní a vcí; jeho pesvdení
bylo tak nestálé, že nemlo kdy vzrst a zmocnit

se vší jeho duše. Ml živé vášn, ale vycházely

z hlavy. Pi zbhlosti v starém písemnictví záliba,

jakou ml pro starožitnost, byla snad nejpod-

statnjší a nejupímnjší jeho vlastností, akoli

nebyl nijak prost affektace. Ml veliké úspchy
jako eník, pyšníval se tím a zneužíval toho mnohdy.
Zmítán byv ctižádostí, kteréž ani tiara neupokojila

cele, více dbal o to, aby zanechal veliké jméno,

nežli aby vykonal veliké vci. Jakožto pronikavý

pozoroN'atel znal lidi, ale nkdy se klamal v nich

tím, že posuzoval je podle sebe: oplývaje pomc-
kami a prostedky vil ponkud píliš v obratnost

diplomatickou; jako všickni, jichž duch jest vtší
nežli srdce, neuznával jiné pohnutky než roztun;

píliš byl Vlachem, aby pronikl až do hloubi onch
duší severu, tak instinktivních a tak opravdov
zbožných, muedlnictví stj co stj zdálo se mu
hloupostí, a nekivdil svým protivníkm, dom}'-

šleje se o nich, že po nm baží.

Od prvního setkání (1451) pocítil k Jiímu
instinktivní náklonnost.^'*) Nebylo-li již v jejich

osudech nkolik rys podobných? Muž, který



— 69 -

vyšed z nejnižších vrstev, pronikl až do rady pa-

novníkv a neml v úm3'slu vni pestat na tom,

podivoval se, jakého teba bylo úsih, obratnosti,

vytrvalosti a nadání drobnému pánu eskému,
aby se povznesl na první místo. Jakožto uenec
cítil snad trochu bezdného pohrdání k náelníku,

jemuž cizími zstaly renaissance a nauky, ale vehce

si vážil pirozených vlastností, velikého jeho ducha,

bystrosti a výmlu-vnosti. A takový lovk škodil

svému štstí pošetilou vrností ke kalichu! Znal

tuto dobu odboje, protože prožil ji: je to prud-

kost mládí; tyto bláznovské záchvaty po samo-
statnosti se rozptýlí, jakmile udeí hodina vážného
myšlení; až se stane správcem, zape brzo revo-

luní své poátky. Jeho styky s Jiím a rozmluva

s ním potvrdily jeho nadje: Podbrad se V3'hnul

hádce, osvdil svou žádost po míru, nezdál se

ani zhola neochotným odtrhnout se od Rokycan}-,

kdyby to bylo naprostou podmínkou dvoru ím-
ského. Sylvius se vrátil z Cech s pevný-m mínm'm,
od nhož neupustil nikdy: Jií byl stržen, ale peje
si jen návratu ku pravé víe; jsa podveden, ale

nikoli vinen, byl zdržován toliko vedlejšími roz-

paky, jež snadno lze odstranit; v obratu tom
celá zem eská pjde ze ním po dobrém nebo

po zlém.

Na kvap oznamoval Karvayalovi své dojmy:

Jií jediný mže pinavrátit kacíe,^^) je spra-

vedlivý a dobrý, na nho teba soustedit vše

úsilí (21. srpna 1451). — Úední pedstavitelé

íma, Karvayal a Kapistran, a dosti byli zne-

pokojeni tímto nenadálým zakroením, tenkrát

nedbah mnoho jeho pozorování, ale Sylvius ne-

pozbyl srdce. Sotva Jiímu se podailo uvést

Ladislava do Cech, psal mu list velmi lichotný.
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blahopál mu k jeho úspchm, jimiž ád a poKoj

vráceny království. Co chybí, aby tento pokoj

byl úplný a ád zabezpeen? A Cechové nechtí

být stále moudejší, nežli všecko ostatní kesanstvo,
a se pokoí papeži, který pijme je s otevenou
náruí. Jiímu písluší, aby piml je k tomu,
a pojistil takto jak spásu své duše tak slávu svého
jména (v lednu 1454).

Zdrženlivostí Jiíkovou v otázkách nábožen-

ských byla potvrzována domnnka, že jeho horh-

vost pro kacíství jest vrtkavá: zvoliv za svj úkol

mírnit utraquisty, osvdoval málo snahy v pod-

poe jejich požadavk; jeho vlažnost vzbudila

i jistou nedvru mezi nejhorlivjšími kališníky.^^)

Zárove nezanedbával nieho, aby si získal píze
dvoru ímského: lichot ctižádostivým snahám pa-

pež, velice hlun osvdoval svou horlivost pro

výpravu kížovou. Znenáhla zámr Sylviv byl ^'áž-

nji pojímán: brzo skoro zobecnlo mínní, že staí

pro podrobení Cech, aby byl získán správce a že

obrácení tohoto není než otázkou opatrného jednání

a asu.2') Ale nepekroeno ješt pedchozích úmluv,

a uplynuly celé msíce, než poalo jednání podrob-

né. Pokraováno v nm s jistou ilostí teprve po

smrti Mikuláše V., když byl zvolen nový papež

Kalixt III. (1455).

Kalixt III., jsa velmi píjemné povahy, velice

prostý, málo naklonný ku písným prostedkm,
pál si konen, aby se dokal výpravy kížové, i byl

vden Jiímu za jeho dobrou vh jak upímnou
tak hlunou. V smihvém svém smýšlení byl zajisté

potvrzován od Sylvia, kterého Fridrich III. vypra-

vil k nmu v poselství. Eneáš zstal odtud pi nm
a byv jmenován brzo kardinálem, stal se jedním

z nejvážnjších jeho rádc. PHnášel z Nmec pe-
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svdení a strach: pesvdením bylo, že knížata

íšští jsouce cele oddáni svým evnivostem a svým
ctižádostivým snahám, chovají se docela lhostejné

ke všeobecným prospchm kesanství a neposk3rt-

nou žádné pomoci. Fridrich byl píliš zamstnán
a jeho ctižádost byla jak píhš nepokojná tak píliš

trpná, aby bylo lze oekávat od nho hrdinného roz-

hodnutí. Jediným mužem, jenž ml dosti moci, ve-
lého citu a mysli, aby se ozbrojil proti Turkm, byl

Podbrad. — Dále, akohv opposice náboženská
v Nmecku se zdála potlaenou, ohe doutnal pod
popelem; Sylvius to vdl: v tomto obyvatelstvu

se nalezne dosti vlažná opora proti kacíství, a bylo

velmi nemoudré, dát jemu píklad revoluce snad
vítzné. S každého hlediska bylo tudíž nejlépe vy-

hnout se roztržce s husity. Ne že by dlužno bylo

nco ustoupit z práv církevních, ale nebylo teba
tupit píliš jejich nároky. Je vždy trapno se piznat
k svému omylu a couvnout; pro neosladit Ce-

chm hokost jejich lítosti? Co podniknuto, aby se

jim urovnala cesta? Bylo-li teba honosit se tolik

písností, na které pestáváno až posud? Vskutku
pokrok byl menší než hned po smlouv Jihlavské.

Pro? — Proto, že se chtlo postupovat píliš rychle.

Dnes se utraquisté mají na pozoru: kdyby se setr-

valo na téže cest, nedošlo by se leda ku povstání.

Lépe jest mít strpení, vykat píležitost, ba pro by
se nesnesl kalich aspo na njaký as? Vždy nebyl
zavržen písmem. Cechové naopak nebudou žádat

více jmenování Rokycanova k arcibiskupství Praž-

skému, ušetí se sebelásky kandidáta zatlaeného,
zahrnou ho hodnostmi, povolají za kardinála do
íma, a bude zvolen arcibiskup eský, však dobrý
katolík, který znenáhla obnoví právovrné uení;
utišení bude pokraovat, tradice samostatnosti zmizí



— 72 —

a tenkrát se vyskytne vru záminka, aby odstranno
bylo pijímání pod obojí zpsobou, jehož hájení ne-

bude nikdo již chtít. 2^)

Zda bylo lze provést tento plán velmi dobe
pojatý, v nmž patma byla ruka jednoho z nej-

chytejších diplomat té doby? Zda by se stavové

eští byli oddlili od Rokycany?—^ Páli si jeho jme-

nování mén ješt z úcty, kterou k nmu chovala

celá strana, nebo pro spravedlivé odmnní jeho

služeb, nežli ponvadž uhodli, že nepostaí smlouva
s dvorem ímským ani jeho sliby: potebovali záruk,

a nebylo-li nejlepší ze všech, aby osvdený utra-

quista stál v ele církve? Ale konen byl to u nich

toliko pud neuvážený, a byli by zajisté váhali po-

škodit mír pílišnou tvrdošíjností. Ostatn úloha

Rokycanova velmi rychle by se byla stala dost

obtížnou; od té chvíle, kdy by byl jedinou pekáž-
kou smíru, jeho kandidatura byla by mla ráz cti-

žádostivý a sobecký, který by mu byl odcizil mnoho
sympathií. Jií podporoval jej velmi vrn, ale

z jeho jmenování neinil podmínku sine qua non.

V své rozmluv se Sylviem rázn se ohrazuje proti

žalobám, jichž pedmtem byl arcibiskup pod-

obojí, prohlásil, že zamítá-U jej urit dvr ímský,
sám se nejlépe postará o prospch zem a pokoje.

Závazky uložené Ladislavovi dotýkaly se pípadu,
kdyby nebylo lze dojít potvrzení zvoleného arci-

biskupa. Styky Jiího s Rokycanou nebyly nijak

dvrné — pochopíme to: správce zemský cítil svou
moc obmezenou mravní autoritou správce knžstva
utraquistického a v tmto tajném, nepochopitelném

a nebezpeném vlivu nenávidl živel nepoádku a

vzpomínku na dobu bezvládí. Téže asi doby Roky-
cana s neobyejnou prudkostí byl napaden v trak-

tátu podkomoího Vaka Valeovského z Knz-
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mostu, který knžím utraquistickým vytýkal jejich

pýchu a nezákonné úchvaty.^^) Jak by zloády,

do nichž si stžoval Vank \ aleovský, nebyly po-

puzovaly Jiího? Bezdky se hnval na Rokycanu
pro jeho horlivost náboženskou, pro jeho nesmili-

vost, pro polemiky, do kterých se dával, pro ne-

snáze, které psobil; nepromíjel mu, že pekážkou
je jednot. Možná tudíž pipustit domnnku, že by
byl podporoval narovnání, navržené od Sylvia, a

jeho pistoupení k nmu bylo by vzbudilo vážnou

nadji v jeho úspch.
Na neštstí Sylvius neml nice nijak volné: proti

nmu se obracela nevole katolík eských, kteí ku-

pili své pletichy v ím, aby dosáhli jmenování

arcibiskupa; málo jim do toho, kterého, jen když

drsn zmaili poslední nadje Rokycanovy. Kardinál

jen stží zabránil tomuto ukvapenému prostedku,

v jehož záptí zajisté pezprostedném bylo by petr-

ženo vyjednávání. Jeho úsilí uvrhlo na podezení

vší fanatické koterie Karvayala,^") který vinil ho
tém ze zrady; vjrtýkáno mu, že prospchy církve

podídil prospchm íše a že svou víru zaprodal

za klobouk kardinálský.^^) Karvayal líil žalostný

obraz následk, které by všeliký ústupek kacístvu ^^j

ml pro Nmecko, a Sylvia inil zodpovdným za

neštstí, jež pedvídal. Zmaten ponkud tímto od-

porem, Sylvius, který pomýšlel již na tiaru a nechtl
odtiíit sob mocnou stranu, váhal, vytáel se, osvd-
oval dobré své zámry a sklánl se ped zkušenost'

svých odprc. Nicmén proklouzla mu slovc hoí-

kosti a zklamání: „Ani tvá Velebnost ani má mali-

kost," psal svému hlavnímu protivníku, Karva-

yalovi, ,,neuzí úplného spojení Cech se stolicí papež-

skou. Kéž bych v této vci mohl být špatným pro-

rokem a kéž by se nesplnila má vštbal"^^) Od svých
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zámr víak neiipouštl, a za pnlp^ifosti <ífiatKn La-
dislava s Magdalenou, dcerou kraie Francouzského,

papež se rozhodl vypravit do Prahy legáta, by po-

kraoval u vyjednáváni. Za posla hy] ustanoven
Karvayal. Volba byla zvláštní: Karvayal, který

na svj odjezd roku 1448 zachoval upomínku dosti

málo píjemnou, pijal tento úkol estný bez na-

dšení. '*) Dlužno-li v tomto jmenování vidt zvláštní

úmysl Sylviv? Zda chtl upokojit ty, které pobouil
svou mírností, a dokázat jim, že se nemíní narov-

návat s bludem? Myslil-U, že pobyt Karvayalv
v Cechách rozptýlí jeho pedsudky, a že nové stu-

dium situace pesvdí jej o poteb pohtiky narov-

návací ? Náhlá smrt Ladislavova (23. listopadu 1457)
zmaila vš( y jeho zámry, perušivši vyjednávání

díve, nežli vážn bylo poL.o.
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Poznán-ky k h'i^ II.

*) V svém vyhlášení války C)l'lrichovi Pra rané vy-

týkají mu. že se sjíojil >* Nmci, ..tunto ncjiátcii úlilav-

nimi n< tiliko pán správcovými, ale i všeho království

eského", Tomek IV., str. 203.

') Moc daná snmem dne 27. bezna 1452 Jiíkovi a
jeho rad rovnala se bezmála plné moci královské. MCli úa-
dy a soudy obsazovat, spravovat všeliké dchody korunní,

bdít nad poádkem a bezpeností a užívat pro to branné
moci stav. Moc správce zemsUélio mla trvat dv léta

a mla se vztahovat na všecky stavy a obyvatele království.

Tomek VI., str. 223.

') Tyto úzkosti jsou vylíeny velmi živ v Griinha-

genov Geschichte Sclilesiens, I., str. 258., 390.

a násl.

*) Palacký. IV., I., str. 346.

*) Staré letopisy eské str. 163.

•) Viz zprávu poselstva ped snmem, Archiv eský II.,

str. 234. Vysvítá z ní zaražení posl vzhledem k tmto ná-

rokm a naukám. Oni pinášeli zárove z íma dkaz
o zrad pán katolických, kteí se tváili, jako by podpo-
rovali žádosti podobojích, a potají je potírali.

') V. Pastora Djiny papežv od konce stedovku,
v pekladu francouzském díl II. 1S88. Spisu Pastorova, a
je velmi pozoruhodný a psán na základ nových pramen,
nicmén lze užívat jen s velikou opatrností. Spisovatel jest

velmi horlivý katolík, a jeho spis jest dithyramb ku poct
papežství.

') Naráželi bezpochyby na myšlenku vzkládáním
rukou nahradit svcení knž.iké, co bylo by jim dopustilo

zídit církev samostatnou. Viz Tomka VI., str. 145.

^) Jan z Karvayal byl jmenován kardinálem roku 1446.

Mezi vynikajícími muži, kterými se obklopil Eugenins IV.,

byl pokládán za nejznamenitjšího. Nikdo se neúastnil
innji obnovy moci papežské.
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*") Obdobné situace mívají v záptí podobné úinky.
Politika, které zkoušeno proti husitm, je táž, které bylo
užito na zrušení ediktu Nantského; je to princip pesného
užití a tsného výkladu. Proto nebylo by teba odsuzovat
píliš písn církev: je dsledná sama s sebou, jsouc pe-
svdena, že chová pravdu, hledí jí bránit. A nejedná tak jen

církev katolická, ale všecko pravoví, všecken fanatism a
vbec všecko pesvdení. Snášelivost jest jen forma skep-
ticismu, a zda skepticism je s to, aby založil nco? Setká-
váme se tu s odporem, který je y základ všech vcí lidských:

dílo víry vede k svobod svdomí, která jest její negace,

a skepticism uznává práva fanatismu.

") O všeobecných djinách íše a papežství za této

doby viz Ranke, Deutsche Gesch. im Zeitalter
der Reformation str. 33. a Die romischen
P a p s t e str. 26.

12) Mikuláš Creps, narozen v Knesu (Trevírsko), žil

v 1. 1401— 1464. Je to zajisté jeden z muž nejušlechtilejšího

srdce a nejkrásnjšího vzdlání v XV. století; nicmén
tžko je pipustit s Jansenem, že jeho poslání v Nmecku
psobilo epocháln, a v každém pípad nesnáze v echách
byly zpsobu zcela rzného.

13) O Kapistranovi viz Voigta v Historische Zeit-

schrift X., str. 19.

1*) Grnhagen str, 281.

1^) Viz dramatické vypravování o tomto oblehání

(v msíci ervenci 1456) v Saint-René Taillandierov Bo-_
héme et Hongrie, str. 64. Kapistrán umel 23. íjna
1456 v Iloku.

!•) Tžká urážka pro echy, kteí se vždy ohrazovali

proti obviování z kacíství.

") Tomek VI., str. 225. a následující.

1^) Co mžeme íkat? Církev ímská sama odstrkuje

nás násiln: co zbývá nám init? Jsme mocn donucováni,
abychom pomýšleli na vhodné prostedky a chápali se ráz-

ných krok (totaliter providere). A jako nepátel ani ob-

ránce nebude nám chybt. Capistranus triumphans, 382.

") Tomek VI., str. 234.

2") Bachmann pokusil se opít mínní až dotud
skoro jednomyslnému, které ve Fridrichu vidlo jednoho
z nejnepatrnjších panovník XV. století a jednoho z nej-

špatnjších císa, co kdy mlo Nmecko. Srovn. Ranke,
Deutsche Geschichte im Reíormationszeitalter. Bachmann
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pipisuje mu cit pro spravedlnost, zbožnost jinak od ne-

snášelivosti velice vzdálenou, poestné a isté mravy, vág-

nost k vdám a umnám, vrnost ku pátelm. Zpsobem
ponkud choulostivým obyejnou jeho liknavost vykládá

hloubkou jeho myšlení politického: Poznával budoucnost

a pokládal za neprospšné píliš pozorn sledovati píhody,
které nemohly zmnit jistého výsledku (str. 8.) — Jeho pro-

zetelnost prý zpravovala ho, že nenastala ješt doba, aby
výbojn se nastoupilo proti Turkm. Kojil se velikými na-

djemi ve píin domu rakouského, ale nemínil nijak své

síly vyerpávat ve válce, z které nebyl by ml žádného

prospchu bezprostedního. V panegyriku Bachmannov
jest zajisté nco nadsazeno, ale nelze popít, že písnost,

s jakou díve se nakládalo s památkou Fridrichovou, byla

nespravedlivá; vynikalt skutenými dobrými vlastnostmi;

vrátíme se k nim. (Viz v sv. II. o založení mocnáství ra-

kouského.)
21) Tato fakta popíral Voigt, Georg von Bóh-

men, der Hussitenkonig (Sybs Historische Zeit-

schrift, str. 448. až 449.); nikdo však nemže vyvrátit,

že za této doby celá stední a východní Evropa ídí se tak-

tikou echv a že roty, utvoené podle vzoru voj tábor-

ských, jsou strašnou mocí. Pokaždé, kdy vypukne válka,

pevaha Jiího z Podbrad vynikne.

22) Smýšlení Ladislavovo bylo známo obecn. „Ka-
cíství velmi nepál," praví Eschenioer, vydání nmecké I.,

18. Neopomíjel žádné píležitosti, aby neprojevil svého
opovržení ke kalichu.

.
23) Viz zajímavý obraz Eneášv u Zellera ,, Itálie a

renaissahce", 2. vyd., sv. I., str. 27.—45.
2*) Za píležitosti práv této schze Benešovské na-

psal v svých djinách císae Fridricha III. tuto klas-

sickou vtu o Jiíku: ,,Hussitarum errore infectus, alioquin

aequi bonique Cultor; quem cum nos longo sermone de com-
munione calicis temptavissemus, magis deceptum quam
pertinacem invenimus."

25) ,,Si quis est, qui civitates ad unionem trahere possit-

Georgius est." Aeneae epištola e, str. 667 (vydání

Hoppe, royo, Basilej 1551).
'

2') Stížnosti Beneše Mokrovouského, starého obránce
kalicha, pedstavy (v beznu r. 1454) potkaly se s mnohým
ohlasem, a Podbradovi jen tžce se podailo zjednat, aby
odroeno bylo rokování Tomek VI., str. 251).
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") Viz na píklad list biskupa krakovského ke Kapi-

átranovi ode dne i6. srpna 1454.
2*) Sylvius ml svého kandidáta pro arcibiskupství

pražské, Prokopa z Rabšteina: Aeneae epistolae

246., 247., 259. — Voigtovi písluší zásluha, že vytkl tento

zámr, kterýž unikl pozornosti Palackého (Op. cit. str. 414.

Srovn. Pii secundi orationes, vyd. Mansi I., str. 352). — Zdá
se mi, že Voigt tomuto zámru nepiložil všecku váhu za-

slouženou. Listy Sylviovy ukazuji, že po nkolik let se tšil

svým snem o smíení.
*^) Traktát Vakv, vydaný od Jar. elakovskéhg, jest

asi z r. 1457.
^^) Viz rozhoení Jana Kapistrana ješt ped smrti

Mikuláše V. 24. biezna 1455, když se dovídá, že snad jde

o potvrzení Rokycanovo. Wadding Annales Minor., str. 207;

Aeneae epistolae 404.
'^) Srov. list 7. Kapistranúv k Sylviovi, 7. dubna 1456;

Wadd. 207.

^-) Epistolae 294. Politische Correspondenz Breslau's,

str. 8.

^3) Epistolae 294.

3*) Id. 339, 340-



HLAVA TETÍ.

Pius II, a zrušení kompaktát.

Jií z Podbrad, král eský: jeho smýšlení a politika.

První vyjednávání s Piem II. — Poselství r. 1462.: zrušení

kompaktát. — Legát Fantinus de Vale. Chování katolík
eských. — Spolky a plány Podbradovy. — Antonín Ma-
rini a zámr konfederace evropské. — Poslední opatení

a smrt Pia II.

Sedmnáctiletý král ve vši svžesti síly a zdraví

náhle skoná práv ped satkem, který nepochybn
ml zabezpeit budoucnost d3mastie. Po jeho boku,

v stálém spojení s ním všemocný správce, jemuž

královský jeho svenec projevil astji, že se naba-

žil jeho porunictví. a ten ddí jeho tnm. Jak nebj-lo

by se mluvilo o jedu? Skoro bezprostedn nastalo

podezívání a obviování, tu šeptané a potuteln

šíené, tam hlun rozšiované.^)

Co dokazuje toto obviování? — Nic. Opakuje

se po každé, kdy se pihodí nenadálá T<atastrofa.

Obrazotvornost národní si libuje v romantice;

málo dbá o to, je-li utrhanou, a prospchem mnoha
nepátel bylo rozšiovat toto podezívání, aby
zasluhovali njaké víry. Soudcové, Jimu nejnepíz-

nivjší, vytýkají s význaným politováním, že nelze

nalézt njakého dkazu proti nmu.^)

Že by Ladislav cítil velmi nžnou náklonnost

k správci, zdá se mi nesnadno pipustit i pi pra-
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menech, které se uvádjí.^) Všecko opatrné a mírné

jednání Jiíkovo nezabraovalo, aby moc nebyla

v jeho rukou, a aby mladý panovník neb\d hrub
urážen touto podízeností Poprava Ladislava Hu-
nyada*) pipravovaná s neobyejnou lstivostí a vy-

konaná s nelítostnou ukrutností odhaluje nám, co

se dalo v této duši temné a od mládí vražedné.

Rozdíl byl veliký, namítne se, mezi Hunyadem, který

na smrt urazil krále a neskrýval ani svých ctižádo-

stivých sni., a mezi Podbradem, jehož všecko úsilí

elilo k povznesení trnu Ladislavova. Je-li jen zcela

jisto, že ten rozdíl jasn vidl Ladislav?^) Situace

bývají mocnjší nežli vle; styky, jaké byly práv
mezi správcem a králem, zajisté tomuto zoškhvily

onoho. Král se pokusil stást jho, ale nepodailo se

mu. Svým iTezdarem se rozjitil ješt; od svého ná-

vratu do Prahy jevil se zlomyslnjším a zádumi-
vjším než díve.

Všecky tyto podrobnosti od protivník Pod-
bradových peliv vytýkané tvoily by tžké po-

dezení proti Ladislavovi, kdyby Jií byl skonal ná-

hle; jakým logickým umním pokusil by se kdo vy-

vodit z toho dvod proti Podbradovi? Co by bylo

dlužno dokázat skutkem, není, že Ladislav nenávi-

dl Jiího — na em málo záleží — ale že Jií nv.mi-

loval Ladislava a že se hledl zbavit jeho. Ale vše

dokazuje na opak, že prese všecku nemoudrost a

nevdnost mladého krále on upímn pilnul

k tomuto dítti. Zda neosvdoval jemu skvle
upímnou svou oddanost, když se snažil vystíhat

jeho nezkušenost od chyb nenapravitelných, když
odvracel ho o i politiky, která by ho byla dovedla do

války obanské a do vyhnanství? Dosti by bylo,

kdyby tohoto mladého vášnivce byl ponechal sob
samému aby záhy proti sob pobouil dv tetiny
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svých poddaných. Za píkoí, jimiž odmována
byla jeho vrnost, tšil se myšlenkou, že nastane

as, kdy Ladislav, až se zbaví pedsudk, v kterých

byl vychován, bude mu vden za jeho rady;

vdnost mužova bude mu náhradou za nevrlost

mladíkovu. Pro b}' ho byl odstranil? — Aby k své

moci pipojil titul! — Co získal, jestliže na svou

hlavu postavil korunu? Ani povýšenost jeho ducha,'

ani jasnost jeho rozumu, ani celé jeho chování ne-

pipouštjí domnnku, že by býval pístupen spros-

tému a všednímu pokušení. A za to co tžkosti a ne-

bezpeenství poínalo touto smrtí? Nebyl-li La-

dislav poutem vížícím jednotliv ástí koruny? Zda
kurie, až posud upokojená pítomností katohckého

krále, nebyla by zvýšila své požadavky, kdyby náhle

zemel? Všecko dílo znovuzízení a znovuustavení

bylo ohroženo Moc Jiíkova pozbývala oné povahy
zákonné a eknme onoho schválení právního, jichž

si tak vážil, a skuten jeho moc královská nebyla

mkdy tak vehká, jako bývala moc správí. Namítne
se, že netušil následk této smrti, a tak snadno bylo

je pedvídat. — Dlužno tudíž vinit ho nejen ze cti-

žádosti, ale i ze zcela zvláštní neprozetelnosti,

tvrdí-U se, že neznal ani skuteného stavu zem,
ani nebezpené situace, spíše zastené nežh zažeh-

nané: spolu se zloinem teba mu piíst hloupost.

Vše zdá se takto splývat, aby byla prokázána nevina

Jiíkova. 'Žalost byla vehká, praví nám staí leto-

pisové eští, mezi pány, kteí kráeh za rakví Ladi-

slavovou, od nejmocnjšího až do nejmepšího, ale ze

všech nejvtší ml pan správce. Tento zármutek byl

upímný. Oplakával mladého panovníka, jejž smrt

mu urvala díve, než z nho uinil pravého krále,

a plakal snad také sám nad sebou i nad neštstím
echám hrozícím.

Denis-Vanura, Konec samostatnosti eské I. 6
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Pro tuto bolest nezapomínal na své povinnosti.

Pi katastrof, jíž si ani nepál, aniž se jí nadál, ne-

váhal více, jako byl neváhal, když šlo o zabezpeení
vítzství husitv odntím Prahy Menhartovi z Hrad-
ce. Poal prohlášením, že nemíní nijak vzdát se moci,

jež mu byla dána od Ladislava a že se pokládá za

zákonného náelníka zem, pokud potrvá úad jemu
svený. Potom se vší svou ilostí jal se doasný a

mimoádný svj úad promovat v stálou a pra-

videlnou moc.^) Nebylo pomyšlení, aby zachováno
bylo celé ddictví Ladislavovo: jednotlivá králov-

ství, jež se sblížila nahodilým ddním, nabyla opt
své neodvislosti. Jií neupíral jim svobody, které

se dožadoval pro Cechy; vydal Matyáše Korvína,

který tenkrát byl vznm v Praze, a vešel s ním
v tsný spolek. Tém téže chvíle Matyáš byl zvolen

za krále Uherského: píznivá pednost, jež pipra-

vovala mysh na zvolení Jiího.

Komu by se bylo dostalo koruny eské nežli

jemu? Práva druhých kandidát byla tak málo
prokázána, jejich píbuzenství s posledními panov-

níky eskými tak vzdáleno, pravidelné tradice

zvlášt dlouhým perušením a obanskou válkou

byly tak seslabeny, že do pozadí ustupovaly otázky

o zákonnosti a pravidelném penesení moci krá-

lovské.') Jedna vc byla nade vše: prospch národní.

Když Jií vlastní rukou na trn posadil dcko, jež

doufal vychovat, a jež po dlouhá léta nemohlo mít

vlastní vle, pomýšlel pedevším na povznesení

vlasti a na zachování pokoje; ml-h národ slepé

svit svj osud rukám vládce neznámého, jenž

málo znal situaci, byl snad zlomyslný nebo ne-

schopný? Kdo by lépe nad Jiíka hájil jeho díla a

pokraoval v nm?
Jeho oblíbenost b la taková a vle vtšiny tak
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zjevná, že nebylo nejmenší pochyby o jeho volb.

V té vci Jií byl klidný, ale nechtl, aby jeho po-

výšení bylo vítzstvím jedné strany a aby takto

nezahájilo znovu dobu obanských spor. Podailo

se mu to, i byl vyhlášen za krále ode všeho snmu
(2. bezna r. 1458). Tato volba byla tak jasn ozna-

ena, tak pehv pipravena, Podbrad vzbuzoval

dvru tak všeobecnou, že vbec všecky strany pi-

jaly událost s uspokojením. Zatím co Pražané pla-

kali dkujíce Bohu, ,,že vysvobodil je z moci n-
meckých král, kteí jsou myslili zlé uiniti hdu
eskému a zvlášt tm, kteíž pidrží se tení sva-

tého", a co Rokycana blahopál snmu, že si získal

zásluhu o zem a náboženství, Kahxt III. pijal roz-

hodnutí stav velmi laskav. Hned po smrti La-

dislavov se domýšlel, ano skoro si pál tohoto vý-

sledku. 8)

Podbrad této dobré vli nepopál asu, aby

ochladla. Kandidát zatlaených bylo drahn, ale

nikdo z nich nebyl nebezpený. Sokové, zmateni již

novinami z íma a zaraženi rychlostí jeho postupu,

nemínili ani pustit se daleko. Zem pivtlené cho-

valy se chladn nebo nepátelsky, ale jejich záští stalo

by se nebezpeným tepr\'e, kdyby našly dosti sil-

ného a smlého náelníka, který by všem choutkám
odbojným dal všeobecný program a vštípil jim

rázný popud. Pirozeným jejich vdcem byl papež,

a ten pešel k nepíteli. Jakým právem vící byli by
pokraovah v boji a nespokojih se tím, co po Lailo

svatému otci? Legát dosti hrd pipomenul to m-
šanm Vratislavským, kteí kladh nejzuivjší rd-

por. Podbrad s podivuhodnou obratnosti si vedl

prosted zápas, které zmítaly tehdy stední a vý-

chodní Evropou; nespojiv se se žádnou pohtikou,

šetil se; všecky strany mohly doufat v jeho zakr-
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ení, dožadovaly se ho, nehledíce na cenu, které se

domáhal.*) Jednothvé zem, které s poátku na jevo

dávaly svou nevoli, pokoily se dosti rychle, jedna
za druhou, nejdíve Morava, potom Horní Lužice
a nejvtší ást Slez. Msto Vratislav, na píšt osa-

mocené, povolilo chvjíc se a obdrželo toliko lhtu
tíletou, po jejímž uplynutí zavazovalo se uinit
králi písahu poslušenství (v lednu 1460). Vtšina
pretendent velmi ráda upustila od svých práv
skutených nebo domnlých, aby se nevydala do
nerovného boje; císa Fridrich, zapomínaje na své

nároky, udlil Podbradovi kurfiství eské (31. er-
vence r. 1459). evnivost Hohenzollerv a Witels-

bachv ochromovala Nmecko. Jií zasnoubil svou
dceru, Zdenku, se synem kurfita Saského, který

bez výhrady se odekl ddictví Ladislavova. Dcera
Albrechta Achilla braniborského byla zaslíbena dru-

hému synu Jiíkovu, Jindichovi. Na sjezdu Cheb-

ském (v listopadu r. 1459). Podbrad mezi stranami

nesvornými jeví se jako vážený prostedník, jehož

nepátelství se strachují a o jehož spojenství se

ucházejí všickni panovníci okolní.

Jakožto nepoprný panovník bohatého a kve-

toucího království, jenž mohl postavit veliké vojsko,

jakožto obratný politik a šastný vojevdce, spojen

jsa svazky blízkého píbuzenství s nkolika nejmoc-

njšími knížaty svého vku, Podbrad za této doby
psobí na okolní státy pevážným vlivem; vážnost,

kterou vzbuzuje u cizinc, vyrovnává se oblíbenosti,

kterou zahrnují ho Cechy; zraky vší Evropy jsou

obráceny k nmu; pedešlými úspchy se oprav-

uje nejvtší ctižádost a stkvla budoucnost otvírá

se tomuto zhýkanému dítku štstny, jehož dráhu

nezkalila ješt žádná nehoda,

i Zda tato velikost, tak rychle získaná, byla
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opravdu skutená? Vrstevníci soudili tak: oslepoval

je lesk dosažených výsledk. Z dálky zjevný jsou

slabé stránky této moci, která spoívala na vratkých

tohko živlech. Vítzství získaná byla spíše skvlá
než rozhodná: co den bylo potebí nového boje a je-

dinou porážkou vše mohlo být poškozeno. Na to ne-

smíme zapomínat, chceme-li rozumt politice Pod-
bradov a posuzovat ji spravedliv.

Píští léta a vbec konec jeho panování jsou

skuten vyplnny vyjednáváním tak hojným a tak

zapleteným, že stží vystihujeme je. S neslýchanou

rychlostí sledují za sebou plány velmi rozmanité,

skoro si odporující, nkdy dost neurité a tak vehké,

že se zdají fantastickými; nejrozmanitjší kombinace
se zkoušejí, zapomínají a obnovují zas?^; spolky se

kižují za dobu velmi krátkou, v témž roce nko-
likrát, po nejvelejším pátelství následuje ochlad,

nedvra neb i válka, kterou náhle zakoní nová
smlouva spolková. Je to jakýsi zmatený zákrok,

v nmž pomocníci dnešní jsou verejšími nebo zej-

trejšími nepáteli.

Pro tyto náhlé zmny? Neprozrazují-li jistý ne-

dostatek spojitosti v ideách a snahu ponkud ne-

souvislou? Snadno dali bychom se svést k myšlence,

že Jií ml více plodnosti a svižnosti duševní nežli

vytrvalosti, více obrazotvornosti nežli rozumu a

mén ráznosti nežli odvahy. Nebyl také ušeten vý-
itek. Nepokojná jeho innost, namítalo se, vzbudila

všeobecnou nedvru, zmatené jeho koncepce ne-

vedly a nemohly vést nikam, jeho nestálost odcizila

mu pirozené jeho spojence, jednoho po druhém,
a on jest hlavn vinen žalem a hoem, jež skalily

poslední léta jeho. panování, — Prohloubenjší stu-

dium ukazuje jasn, že Jií hrub nebyl s to, aby
jednal jinak, nežli jednal. Podlelil dvojí nutnosti,



— 8() —

jakáž obsažena byla v dob, kdj^ žil, a v okolnostech,

jež byly odkazem pedchozích událostí.

Století patnácté zajisté nevynalezlo diplomacii,

ale bylo snad první, jež uhodlo všecky její pro-

stedky. Stední vk jest uzaven, as hrdinských

turnaj jest ukonen; poíná nová doba, doba vy-

jednávání, jednot, smluv dílích a ddiných. Pa-

novníci mají jako pedtuchu o rozhodné dležitosti

okamžiku: moderní Evropa se ustavuje; jde o to,

aby se zaujalo postavení, aby se protivníkm nepo-

nechalo nenabytné výhody, aby zachránna byla

budoucnost. Každý hledí zaokrouhlit své území,

rozšíit svj vliv a v tomto pedráždní choutek,

v tomto vzmachu nadjí spolupsobí všecky schop-

nosti a dobré jsou všecky prostedky, jež vedou

k cíli.

V žádném vku snad nebylo tak neobyejného
pepychu obrazotvornosti, tak zvláštní smlosti

sestav a — pirozeným ovšem následkem — tak na-

prosté lhostejnosti mravní. Klassickým zstalo

chování tehdejších knížat italských, ale jestliže

panovníci ostatních zemí nemají vždy téže obrat-

nosti, všickni mají tutéž prostou smlost a dobrou

chu. Nikdy smlouvy nemly menší platnosti a sliby

menší hodnoty. tJskonost a šibalství jsou více než

všeobecné; mamo naíkat na to a smšno divit se

tomu. Mlky se rozumí, že každý si hledí jen svého

osobního prospchu, že služby prokázané nezavazují

žádné z obou stran, že spojenství pestávají, jak-

mile jeden ze spojenc v obnovené volnosti svého

jednání nalézá njakou výhodu. — Bylo by nespra-

vedlivo vyítat píliš písn Jiímu, že do jisté míry.

se úastnil tchto zvyk, jež skoro se rozpakujeme

odsoudit, tak zdají se omlu\"eny veejným mín-
ním: zdaž od té doby obecná mravnost uinila
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opravdu skutené pokroky? Vyžaduje snad po-

nkud opatrnjšího jednání, pechod mén náhlých

a záminek obratnjších.

Jií pestával na postupu svého vku ješt

málo dokonalém. Jeho politika jest politika jeho

doby; srovnáme-li ji s politikou Fridricha III., Ma-
tyáše Korvina nebo markrabte Albrechta, nepo-

myslíme již ani, abychom vinili ji z nestálosti nebo

z nesouvislosti. Nic neopravuje domnnku, že jeho

chování bylo by v nejmenším uráželo jeho vrstevníky

že by bylo oslabilo jeho postavení odcizením jemu
vážných sj^mpathií. Bylo by skuten více než

naivní domnívat se na píklad, že král Uherský byl

by váhal vyhlásit mu válku, kdj-by Jií svou ne-

jistotou nebyl mu dal zdánlivou záminku. Když po-

mýšlí na íši nmeckou, jestliže úmluvy, které zjed-

nává s knížaty, podobají se velice trhm, zda pí-
sluší nám právo odsuzovat ho jménem nauk,

o nichž ješt nikdo neml pedstavy, a pední zod-

povdnost padá-li na kandidáta ili na kurfity?

Chybou Jiíkovou bylo prý, že dal se svést

k zámrm, jichž uskutenní bylo aspo pravd
velmi nepodobno, jejichž úspch byl by poskytl

výhod jen pochybných a jejichž zmar pivádl však

jistou nedvru a jakés oslabení. Také zde. tvrdívá
se, Jií podlehl vlivu svého vku. Diplomacie XV. sto-

letí se svými sobeckými a skutenými pedsudky
splétá fantasii dobrodružnou a ponkud frivolní.

To záleží dosti velikou mrou na okolnostech, za

kterých se vykonává. Na místo rádc církevních,

vždy idších, nastoupili diplomati z povolání, kteí
se nazývali právníky dvorskými, správci pohtickými

nebo jednodušeji radami. Jako potulní rytíi poli-

tití dávali svou obratnost do služeb panovník,
kteí se dovolávali jejich nadání; bývali najímáni
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na uritou dobu, nkdy pro zvláštní vyjednávání.

Jako umlci diplomatití a theoretikové politití

mli mén praktického ducha a oddanosti nežli zchy-

tralosti a vymýšlivosti. Jsouce velmi zbhlí v otáz-

kách mezinárodních, výten zpraveni o pletichách

dvorv a o povaze panovník, mén znali národy,

jejich podání i prostedky a nebyli zdržováni úzkost-

livostí vlasteneckou, která se neukájí illusemi a ne-

svoluje než k obtem nevyhnutelným a plodným.

V okolí Jiíkov se setkáváme s jistým potem
tchto odborník, nejpn^e s Martinem Maierem,

pozdji s Antonínem Marinim, posléze s ehoem
Heimhurkem, ^°) akoli tento upímností svého pe-
svdení a stateností svého života zasluhuje místa

zvláštního. Vláda Jiíkova dosti d\i;ipn byla roz-

dlena na ti ministerstva: ministerstvo Maierovo,

vyznaené plány volebními v íši nmecké, mini-

sterstvo Mariniho, známé vyjednáváním o velikou

jednotu evropskou, a ministerstvo Heimburkovo,
které by odpovídalo zjevnému boji proti papežství.

Je-li jen pln jisto, že tito rádcové mli na

Jiího a na jeho politiku tak pevážný vHv, jak

se uznává všeobecn. Nejrozumnjší a nejroz-

šafnjší panovníci svými sny nahrazují svou mír-

nost: Jindich IV. se zanášel zámry, které nejsou

jaksi nepodobny plánm Jiíkovým; Ludvík XI.,

kterýž obecn se nepokládá za ducha fantasti-

ckého, vyslechl návrhy Martniho a nezamítl jednání

s ním. — Omyl byl by veliký, kdybychom myshli,

že tito strjci plán nevidli první, co málo váž-

ného je v jejich rozsáhlých plánech. Pro bychom
pi Jiím nepedpokládali téhož dvodu? Jaký
prospch skutený zanedbal pro tuto klamnou
obrazotvornost? Pi všech tch pokusech nikdy
se. nepustil daleko, nikdy nenapadlo ho hnát se až
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do války, aby uskutenil t5rto vzdálené koncepce.

Byly mu vždy jen podružnými a vedlejšími pro-

stedky, které podncovaly jeho innost a jimiž

pohrdat bylo by konec konc nemoudré, ale vždy
pipisoval jim toliko dležitost, jaké zasluhovaly:

skutená a opravdová jeho pozornost se neod-

vrátUa proto ani na okamžik od podstatných pro-

spch jeho království.

A ostatn zda mohl se vymanit z událostí, jež

se daly za hranicemi, a zda jeho plány byly spolu

tak marnivé a sobecké, jak se tvrdívá? Co jiného

jest politika nežli pedvídavost, a zda byl by oprav-

dovým panovníkem, kdo by v svém rozhledu

pestal na hranicích svého území? Veliká zem
nemže zstat lhostejnou k osudm sousedních

stát. Bylo nejen pirozeno, ale potebno, aby
echám, když povznesl je, vrátil také vliv v N-
mecku, který vykonávaly za Luxenburk, a k n-
muž byly oprávnny svou mocí. Do chyby byl

by upadl teprve tenkrát, kdyby pro tyto podí-
zené otázky byl zapomínal na bezprostední po-

teby svého národa, a kdyby se byl stemhlav
vrhl do spor knížat nmeckých. Ale když hlou-

bji zkoumáme stížnosti nakupené proti nmu,
velmi brzo poznáme z tch výtek, jak pamatoval,

že Cechy nejsou zemí nmeckou, ale že tvoí krá-

lovství zcela samostatné a samosprávné, a to

bylo nejen jeho právem, ale i povinností. I když
byl kandidátem \' íši nmecké, byl pedevším krá-

lem eským.
Ne že by byl neml pro Nmecko smýšlení

upímn píznivé a ne j ©pravdivjší pání opravit

zloády, jimiž strádalo. Nerozpakoval se sice tržit

o jistá léna, nad nimiž vrchní panství nmecké
bylo velmi vážné, na píklad o vévodství milán-
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ské, a jest nepoprno, že se nesdílel ctižádostí

a nesmintelností pangermán moderních, ale velmi

rád byl by obnovil ád a mír na oné stran hor.

Jeho chování to dokazuje a zvlášt svým prosp-
chem byl puzen k tomu:^^) bezvládí nmecké bylo

skuten pro Cechy stálou hrozbou, ježto papež poád
se kojil nadjí, že v nkterém z tchto knížat po-

tebných a lakotných, kteí vždy ve zbrani stáli

druh proti druhu, nalezne náelníka proti kací-

ství. Jestliže Podbradovi se nepodailo, aby byl

zvolen, stalo se to práv proto, že byl v podezení,

že svj úkol pojme vážn. Kurfitové mnoho ne-

mluvili o oprav íšské, ale postaovalo jim ho-

voit o tom. Jií nebyl zajisté netený k osobním

výhodám, které byl by mu zajistil titul krále

ímského, a k nové síle, kterou by byl erpal z nho,
ale jeho prospch se splétal zde s prospchem
Nmecka; ohrožoval toliko knížata, kteí lovili

v kalných vodách.

Podbradovi brzo bylo se piznat, že nemá
nijaké vážné nadje v své zvolení za krále ím-
ského (i46i).^2) gyi to nezdar, nebo nepodailo

se mu dosíci vysokého postavení, které by ho

chránilo od každého útoku. Ale jeho postavení

nebylo tím oslabeno vážn. Hned po svém pokuse

je práv týmž, jakým byl ped ním; svým zámrem
nezpsobil si hnv nesmiitelný; knížata, kteí

se protivili jeho volb, nezachovávají dlouho ne-

píze, spíše zstanou mu páteli až do konce.

On sám neklesaje ani nemátna se pokouší se hned

o jiné kombinace. — Budívá to pohoršení, mluví

se o lehkomyslnosti a nestálosti. Dje se tak proto,

že neustále se pohlíží na jako na náelníka sekty,

apoštola víry a soustavy nové. Docela myln.
Nebylo v nm nic fanatického ani doktrináského
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Nebyl korunovaný Relio Heimburskv, nýbrž král,

který v pedtuše boje, jejž rád by byl odvrátil,

ale jenž zdál se mu nevyhnutelný, hledl uchovat

sob nejlepší áku úspchu. Jeho diplomacie rovnž
moudrá jako rozmanitá, tak málo tvrdošíjná, ale

k náhlým obratm hotová, brala se toliko za je-

diný-m cílem: dosíci takové moci, aby papež váhal

uinit útok na ni, a kdyby neupustil od nepátel-

ských svých zámrv, aby jeho záští bylo odzbro-

jeno. V skutenosti pedstavuje takto mnohem
lépe obraz moderního panovníka nežli v tradicio-

nální podob jako bojovník za theorii a muedlník
za ideu, i kdyby tato theoriebyla theorii neodvislo-

sti panovník naproti papežství a t ito idea ideou

státu laického. Politika za;^aCi je politikou stedo-
vku, doby, kdy knížata se domnívají, že jsou

povinni m3'slit za své poddané; moderní král má
jen jednu povinnost: chránit svých poddaných v svo-

bod myšlení podle jejich zpsobu.
A nebylo snadným úkolem bránit práv národa

eského proti podnikm papeže, jakým byl Pias II.

Eneáš Sylvius Piccolomini, který po smrti

Kalixta III. zvolen byv za papeže pijal jméno
Pia II., s uspokojením uvítal povýšení Jiího
z Podbrad. Jsa pesvden, že on upímn peje
sob míru s církví, radoval se ze všeho, co rozmno-
žovalo jeho vliv a poskjrtovalo mu vtší svobody
v jednání: až bude zvolen, nebude mu již teba
šetit utraquistv i použije své moci, aby ^poddané

phnavrátil církvi ímské. — Jaká byla nejhlubší

víra a osobní pesvdení Jiího? Otázka taková
zstane asi pro vždy pochybnou. Ku pouení
o tomto choulostivém pedmtu máme toHko dv
anekdoty; na neštstí nejen nejsou prokázány zp-
sobem naprosto nepoprným, — pináší je jen
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Eneáš Sylvius, — nýbrž si odporují tém. Když
Jií s Ladislavem byl ve Vratislavi (1454—1455),
njaký šašek otázal se ho, pro víe Slezan nedává
pednost ped vrou Rokycanovou; pece Ce-

chové nemohou se domýšlet, že oni jediní jsou

moudejší nežli všecko ostatní kesanstvo. ,,Není

na naší vli, abychom vili, co chceme: mysl

lidská jest jímána a ovládána mocnými dvody.

Já náboženství svých knží mám za pravé; kdy-

bych následoval tvého, snad zklamal bych lidi,

na duši škodu vezma, ale Boha, který patí až do
hloubi srdce, zklamat bych nemohl. "^^) Jií byl by
tudíž býval kališníkem z pesvdení. Význam
této odpovdi znan jest oslaben tím, že povahy
jest pouze úední;^*) kdyby byl mluvil jinak, byl

by odvrátil od sebe všecky své stoupence. V své

rozmluv s Eneášem v Benešov byl již mnohem
mén rozhodný. ,,Mj duch neproniká tchto otázek

hlubokých a bojím se zavadit; nedvuji sob
sám aniž hrub spoléhám na naše knží".^^) Tato

slova pronesená na konci rozmluvy, bu pravý

jejich smysl jakýkoli, zajisté dtkliv psobila

na ducha Sylviova. Neprozrazují li jistý odstín

kolísání, kterýž upomíná na slova Jindicha IV.,

když svoval své blaho do rukou knží kato-

lických >^)

Zdá se opravdu, že mezi Jindichem IV. a

Podbradem bylo mnoho rys podobných. Jejich

víra nemla nic výluného ani divokého: byla to

víra laika vychovaného v náboženství, jenž všemi

svými city a upomínkami pipoután je k církvi,

ale zvláštním dogmatm pi všem dopává to-

liko podružné dležitosti. V tomto stavu duševním

pestup, zavržitelný, je-li zpsoben pohnutkami

sobeckými, jest velmi pirozený, ano i chvály
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hodný, je li pikázán úvahami všeobecnými. My-
šlenka upustit od kalicha Jiímu zajisté namanula
se astji: zda dospl nkdy k formálnímu rozhod-

nuti o tom? — Pedpokládáno to, ale nikdy nebylo

podáno zcela jasného dkazu. Když arcibiskup

Mohuský nabízel mu podporu jeho kandidatury

v íši, jednou z podmínek kurfitových bylo,

že Jií pinavrátí svj lid církvi ímské: ale není

dokézino, že Jií v té vci uinil osobn uritý
závazek. Dvody, kterými tento se hledí dokázat,

mají cenu spornou a nenahrazují pramene. Je-

diné úednní ohlášení Jiíkovo jest, že nemže
se odíci kompaktát. Namítá se ne bez dvodu,
že již za této doby opposice Braniborska inila

ámr Podbradv pravd velmi málo podobným,
a že tomuto nezáleželo již na tom, aby se líbil

arcibiskupovi, jehož pomoc mu neprospívala.

Zda by byl však arcibiskup pokládal za po-

tebné požadovat nového prohlášení o pravo-

véí, kdyby byl ml tak urité sliby, jak se tvrdívá?

Jednalo se také o tom, aby Pius II. byl požádán
za jmenování Jiího králem ímským a nástupcem
Fridricha III. Ale zda povstný tento zámr byl

schválen jen od krále ?^') Jak pipustit, že by Jií
tak málo byl zpraven o vlastních úmyslech pa-

pežových, aby spoléhal na rozhodnou podporu
kurie ?^^) Nech se zvelií jakkoliv úast fantastic-

kého jeho ducha, nezdá se mi pece, že by byl pro-

jevil takových známek pošetilosti, aby bez prvod-
ního dkazu mohl být obvinn z této nesmyslné

hlouposti, jíž nebželo o nic menšího, než o dobytí

Nmecka a jakými silami? Silami království ne-

dobré povsti a oslabeného odpadlictvim. Aby
byly dokázány jeho úmysly o pestoupení, uvádjí
se etní rádcové katolitL kteí hýli v jeho okolí.



— 94 —

a náklonnost kterou jim prokazoval: jak bylo by
jinak v dob, kdy snažil se, aby zahladil upomínku
na rznice obanské, a aby v spolené oddanosti

k vlasti nauil protivníky i stoupence papežství

zapomínat na své záští a na svou nenávist?' A to

nám vysvtlí také vliv, jímž psobil na nho po

njaký as biskup Vratislavský, Jošt z Rosen-

berka, jenž v srdci svém pojil Cechy s církví.

Celkem není žádného fakta pesného: jsme

odkázáni k domnnkám. Podobá se pravd, že

Jií asto sebe se tázal, zda kompaktáta stojí za

cenu, kterou dlužno je vykoupit, a že ochotn
a velmi brzo poddal se poteb, proti níž nesvedl

nieho. Znal píliš dobe svj lid, aby myslil, že

dobrovoln upustí od kalicha. Pinutit jej k tomu?
Na to nepomyslil ani okamžik. Postupování ta-

kové bylo nejen ohavné, ale nedalo se ani pro-

vést.

Tuto vrnost k utraquismu vyítah mu však

za in slabosti, obviujíce ho, že neml potebné
odvahy mravní, aby splnil svou povinnost králov-

skou, a naproti nmu stavn za píklad Jindich IV.,

jehož pestup byl pro Francii tak šastný. Ne-
uvažuje se, že podoba mezi obma stranami jest

ist zevnjší. Nemluv ani o síle, kterou Jindich IV.

ml svým rodem a zákonitostí svých práv, ná-

boženství, ke kterému se piznával, bylo nábožen-

stvím ohromné vtšiny jeho poddaných; utraquisté

pedstavovali ti tvrtiny národa eského: bylo-li

tudíž Jiímu se znepátelit s nimi, zradit pi-
rozené své spojence, kteí ho vždy podporovali,

a to jen proto, aby získal nkteré pány, jichž

podpora byla vždy dvojsmyslná? Jak možná obvi-

ovat ho, že nechtl znova rozvinout prapor

válek obanských? I když nepodzíráme ho z Lvrdo-
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šíjnosti dogmatické, jak za stejných okolností

nebyl by radji zstal v spojeni s tmi, ktei s ním
netržili ani o své životy, jejichž neústupnosti snad
litoval, ale nekáral, nýbrž tajn se jí obdivoval.

Ostatn nebylo ho tajno, že jeho vrnost ke

kompaktátm skoro nevyhnuteln bude mít v zá-

ptí roztržku s církví, a nevda, jak tomu unik-

nout, utíkal se k prostedkm konejšivým, od
budoucnosti oekávaje nenadálé pomoci, a rád

aspo získával as. Byl vehni znepokojen záplet-

kami, jež pedvídal, ješt více se hrozil boje nežli

za doby Ladislavovy, pedn proto, že jeho dílo

bylo již pokroilejší, ád ustálenjší, a že hoký
zármutek pocioval ph myšlence, že uzí zmar
díla, o nmž celý svj život pracoval, dále proto,

že pod svýma nohama necítil pdu velmi pevnou.
Na venek zem eská byla mocná a vážená, její

síly byly znamenité: po kaidé, když Jií válí
s nkterým svým sousedem, jest patrná jeho pe-
vaha; bez obtíží v nkohka dnech shromáždí ve-

liká vojska. Ale podmínkou této moci do znané
míry byla jednota stran; zjevTié nepátelství

papežovo dotýkalo se jí v jejích živlech základních.

Jaký vliv zstane království rozdlenému v sob
samém a jaké prostedky, aby se elilo napíteli?
— Každým odkladem zmenšováno nebezpeenství.
Vedením pevným, moudrým a spravedlivým zne-

náhla se tišily vášn; fanatism doutnající pod po-
pelem jevil se as od asu nkterými hádkami
knžskými nebo libovolnými nálezy obcí, jimž

protivit se nebylo vždy na vli králov; nicmén
zavádl se znenáhla ád snášelivosti, vášn nábo-
ženské pozbývaly své prudkosti a otázky dogma-
tické neovládaly myslí tak výlun. Ped nkohka
lety papež narážel již na tuto jednotu mravní.
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Obnovenou v Cechách, kde ,,ovce žily v klidu

s vlky". Každý odklad pinášel nový pokrok a

posiloval cit národní na úkor výlunosti nábo-
ženské. Dráhu uraženou zpozorováno jasn, když
papež perušil vyjednávání. Katolíci v potu dosti

hojném na dále poslouchali krále sloužíce mu až

do smrti; druzí váhah dlouhá léta, nežh se od-

trhh od nho, a mezi pedními byh biskup Vrati-

slavský Jošt z Rosenberka, biskup Olomoucký
Tas z Boskovic a j.

Znamenitý byl prospch Jiího, jestliže zadržel

co možná nejdéle pedehru konfhktu. Ale snad
cítil to píHš dtkhv. Aby na as odvrátil hnv
církve, vzal útoišt k nebezpeným smlouvám
a ku prostedkm, jež v záptí mly osudné následky.

Pílišná pokora a dvojsmyslné závazky, jimiž nkterý
as podailo se mu klamat moc papežskou, vedly

konen k výsledku zcela opanému, nežli jaký

obmýšlel. Touže po míru, poškodil jej radou pro-

hlášení a krok, které pedráždily ctižádostivé

snahy kurie a bolestnjším mu inily zklamání,

jež následovalo nevyhnuteln.

Bylo-h jakého prostedku, kterým by se

došlo od Pia II. potvrzení kompaktát? Tvrdit

to bylo by víc než odvážné. Pius II. s velikými

nadjemi ujav se moci, chtl obnovit autoritu pa-

pežskou, vzkísit slavné doby stolice svaté. Neml
slitování s nikým, kdo se odvážil odporovat jeho

rozkazm, tuhostí svých zásad a písností svého

chování hledl vyhladit upomínky, zstavené svým
mládím. Velké úspchy, jichž nabyl, ticho, které

v Evrop následovalo po bouhvém zmatku pedchozí
doby, ochotná povolnost, s kterou Ludvík XL,
král francouzský, pres odpor parlamentu a církve

galhkánské zrušil pragmatickou sankci, byly ta-
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kového rázu, že hluboce dojaly tuto duši výstední

a náruživou, kterouž ovládala obrazotvornost,

a která neobyejnou prudkost spojovala se zvláštní

chytrostí. Za tchto okobiostí bylo pedvídat,

že Pius II. dávno si nevzpomene na rady Eneáše

Sylvia, a že za jediný cíl si V3i:kne podrobení zerh,

kterou nkdy pokládal za nepemožitelnou.

Není tím mén pravdivé, teba v niem nezve-

liujeme neopatrnost královu, že domnlá neji-

stota jeho postupu, jeho osvdování posluš-

nosti, všecken ten soubor fakt, která dopouštla
mínní, že jedné ch\ale vážn myslil na odpísáh-

nutí, smrovaly ku potvrzení nadje papežovy

a jaksi rozncovaly jeho touhy. Od sjezdu Bene-

šovského Pius II. nezmnil svého pesvdení
a chováním Jiíkovým, jež posuzoval duchem
pedpojatým, byl udržován v svých illusích.

Zatím co Podbrad osvdováním poslušnosti a

úcty mínil domoci se jistých ústupkv od nho
a v každém pípad se vyhnout všelikému kroku

nenapravitelnému, Pius v tchto protestacích ra-

dostn spatoval rozpaky svdomí nepokojného,

kteréž oekává tohko posledního vyzvání, aby
se podrobilo. Mínil, že Jií v hloubi svého sv-
domí vrátil se již k uení katohckému, že zdržován

jest tohko jakous ostýchavostí hdskou a že bude
jemu zavázán vdností, opatí-U mu zámink:u

a pinutí ho k inu. Všeobecná situace a nejhlubší

jeho pesvdení byly by zajisté postaily úpln
Piu II., aby se rozhodl pro zrušení kompaktát; ale

nepedvídaným odrazem samo úsilí Podbradovo
o jeho zkonejšeni potvrzovalo jej v domnnce,
že král eský dozrál ku pestupu, a pudilo jej vždy
dále na dráze písnosti. Tiskl nepítele tsnji
a tsnji, tím víc, že doufal v brzké jeho vzdání.

Denis-Vanura, Konec samostatnosti ieské I« J
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Když tento se zastavil na svém ústupu, a papeZ
poznav svj omyl pochopil, že nastává hrozná

válka, bylo již píliš pozd k couvnutí, jeho duše
byla tím zarmoucena, ale svdomí nezkaleno.

Osudy papežství byly mu sveny: v jeho rukou
nevezmou újmy. Proud reakce unášel církev:

posledním svdkm nenávidné doby, kompak-
tátm, bylo zajít; potlail je, a nesnáz a hoe,
které jeho nález zpsobí jist, neoslabily jeho roz-

hodnutí, aby cele splnil svou povinnost. Zvláštní

hra osudu: z obou muž, kteí se pipravují k boji,

jeden urychlí jej svým páním, aby jemu se vy^
hnul, a druhý uiní jej nezb5rtným prostedky,

od nichž oekává uspokojení. To dodává dji tomu
nco mystického a tragického. Oba protivníci jsou

obtí moci vyšší než jejich vle, a ta maí všecky

jejich výpoty. Pius II. nepál si války, Jií bál a

hrozil se jí; náboženské vášn hdu samého ochladly

ku podivu. Strany zrovna jako jejich náelníci

událostmi jsou spíš unášeny, nežli aby ídily je.

Takto druhá generace husitská skoro proti své

vli, pohybem jaksi zrychleným, je stržena do boje

bez vdomí cele jasného o jeho pedmtu; plní

svj úkol v obran ddictví, jehož ceny nechápe

již jasn, ale jež bude štstím píštích pokolení.

Prvním krokem na této dráze dvojsmysl-

ných ústupk, jimiž Jií uškodil sob, byla jeho

písaha korunovaní. Biskupové uherští, ke kte-

rým se obrátil o pomazání, žádali slavného od-

pisáhnutí; on odepel. Poalo dosti dlouhé vy-

jednávání: shody dosaženo o jistém prostedkují-

cím znní. Král u pítomnosti nkolika osob uinil

písahu vrnosti církvi; psaný text písahy byl sven
biskupm i ml být chován v tajnosti. Král sli-

buje pro píšt poslušnost a vrnost svaté církvi
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ímské a apoštolské, papeži a jeho nástupcm;
zavazuje se zachovávat vrn zákony a uení
této církve podle píkladu jiných král katolických

a žít v jednot víry kesanské, chráit této víry

katolické a pravé a odvracet národ, který mu
byl sven, ode všech blud, sekt a kacíství a ode

všech druhých svaté církvi ímské a víe katolické

protivných kusv a zavést opt a obnovit poslu-

šenství, stejnost, jednotu, ád a zpsob svaté

církve ímské. ^^)

Pi prvém tení se zdá, že tento závazek ne-

mže dát píinu k žádnému sporu: Jií pímo
a prost se podrobuje církvi a slibuje, že své pod-

dané pivede k . témuž poslušenství. Ale zkou-

máme-li text zevrubnji, shledáme lehce, že toto

nakupení slov a tyto výlevy v skutenosti za-

krývají mnoho neuritého. Pijímání pod obojí

bylo hlavním pedmtem sporu: pro o nm nebylo

uinno jasn zmínky? Co znamená všeobecné

osvdení poslušenství a jednoty, které husité

nikdy nebyU by váhali podepsat?

Kompaktáta podle názoru echv i samého
krále neobsahovala zaji3té ani kacíství ani od-

tržení od církve ímské.^o) Slib tudíž, že bude vr-
ným katolíkem, neznamenal nijak, že se vzdá-

vá výsad, ke kterým koncihum svolilo ádn. ^^)

Práv tak se zdá, že Jií neskrýval biskupm,
že má v úmyslu pokraovat ve vyjednávání s kurií

o kompaktátech, a že psal o tom i Karvayalovi.

Sliby ústní, jež uinil biskupm uherským, nemly
pesnjšího významu, a král byl úpln v právu,

tvrdil-li pozdji, že vždy zamýšlel obranu kom-
paktát a kalicha. Není asi pochyby, že biskupové,

kteí pijali jeho písahu, vdb, ím se spokojit

a že uváživše vc, pestali na formuli, která vy-

hrazovala budoucnost.2'^) ;•
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Nicmén Podbrad poddávaje se této dvoj-

smyslnosti, dopustil se tžké neopatrnosti, které

neomlouvají pln výhody, jež ml z ní bezprostedn.
Uznával sám, že jeho písaha pipouští nepíznivé
výklady, protože obávaje se pobouení utraquistii

žádal, aby zstala v tajnosti; ale jak mohl se do-

mýšlet, že papež nebude ji vykládat v smyslu
nejužším a neužije jí proti nmu?^^) — Budiž osobní

mínní Pia 11, o smyslu tohoto osvdení jakékoli,

byl by více než neobratným, kdyby nebyl užil

zbran, které mu podáváno. Každý papež byl by
jednal stejn, tím spíše diplomat tak obratný,

jenž dovedl koistit ze všech chyb svého pro-

tivníka.

Hledl nejprve uškodit ješt více Podbra-
dovi tváe se pln dvivým: na píšt vše bylo

zapomenuto, jednota byla úplná; v zemi zstávali

rznovrci, ale vinou jen doby nešastné, nikoh

krále, jenž jest králem katolickým jako druzí,

a se vší péí se vynasnaží zvítzit nad bludem.

Také zacházel s ním jako s jinými mocnái, zval

jej na sjezd, kterému hodlal pedsedat v Man-
tov, nazýval jej svým nejmilejším synem, chválil

jeho zbožnost a úctu prokazovanou náboženství.

V listech k nmu -užíval tchže formulí, jakými
se obracel ke Karlu VIL, králi Francouzskému.^*)

Zárove, aby vyhladil schisma do poslední stopy,

jménem papežským ustanovil Václava z Krumlova
za administrátora arcibiskupství pražského, v em
bylo zahrnuto, že jeho moc jest rozšíena na všecky

Cechy a zrušeno ústrojí utraquistické.^") Kališ-

níci se pobouili a protestovali: hled k odporu

Rokycanovu a ku projevm mínní veejného,
Václav z Krumlova se vzdal provedení svého

práva. Pevrat se nezdail kurii, -když tehdáž
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spšn do Prahy prohlásil, že chce-li chránit všech

svých poddaných a katolíkm zabezpeit plnou

svobodu, nemíní v niem ustoupit od privilegií

království. Ale v týž as, co takto upokojoval

podobojí, užíval všech prostedkv, aby nepohn\'al

papeže, obnovo\'al v ím prohlášení své odda-

nosti a na oko aspo dovedl vyhladit nepíjemný
dojem této první šarvátkj^

Aby spletl opposici a upevnil svj trn, velmi

obratn užil dívjších prohlášení papežových.

Pius II. hledl tudíž, aby zatím si neuškodil ne-

opatrnou offensivou; pokládal za lepší setrvat

v svém systému dvi^'ém: ostatn byl snad

skuten pesvden o dobré vli Jiíkov. Zstá-
vaje pi svém optimismu hrozil i vyobcováním
z církve mšanm Vratislavským, kdyby déle

odpírali podrobit se králi. Toto nenadálé zakroení

stolice papežské zhatilo zámry nepátel Cech.

Na konci roku 1459 politika Jiíkova vítzila na
všech stranách, a za své úspchy král z veliké ásti

dkoval píznivé neutraUt papežové. Písaha ko-

runovaní nesla své ovoce a Podbrad právem
mohl si blahopát k své obratnosti.

Na neštstí podailo se mu zabezpeit pí-
tomnost pouze tím, že v zástavu dal budoucnost.

Více ješt než poctivost kázala opatrnost, aby
nebudil nadjí, kterých nestail splnit, a aby
nezavazoval se dluhem, kterého nemohl splatit.

Chláchole dvr ímský sliby poslušnosti, odvracel

jej ode všeliké ochoty k narovnání: ústupky byly

by nalezly skutené omluvu vi papeži, jen kdyby
byly jediným prostedkem k dosažení míru. tJin-

kem líených závazk královských bylo také,

že od prvního okamžiku zahrazena byla všeliká



cesta k smím: Jiímu se vice nedovolí jednat

svobodn o podmínkách jednoty, bude se žádat
po nm, aby dostál svému slo\ai a poddal se. Na
všecky žádosti dostane se mu odmítavé odpovdi;
i nejskromnjší pání budou pedem odmítána.

Král pesvdiv se o tom záhy, vším svým
úsilím hledl s jedné strany, aby všemi prostedky
a pode všemi záminkami zdržel vysvtlení, jež

odkrývajíc nenapravitelné rozdlení obou stran,

vedlo by nevyhnuteln k roztržce, a s druhé, aby
dosti pevn založil svou moc tak, aby bez velikého

nebezpeenství vzdorovala kletbám církevním. Jen
že bylo mu jednat s protivníkem zkušeným, který

netrpliv ekal na píležitost, aby se pomstil.

Taktika Pia II. se ídila taktikou královou. Zatím
co tento hledl získat as, onen doléhal na, aby
svou víru konen projevil svými skutky. Ne-
zoufal ješt nad vítzstvím, zachová-li dále svou

nerozhodnost, ale nejsa ani dost prostoduchý

ani dosti neobeznámený, aby mu dovolil pokojn
užívat zdánlivé shody, pracoval potají, aby mu
zpsobil nesnáze. Takto po nkohk let pokrao-
valo se v tajném boji mezi obma protivníky,

kteí nebyli nehodní druh druha; velmi skvlý
to zápas, jehož výsledek dlouho zstával na vahách.

Pius II. zvtšoval své požadavky, slyše o úsp-
ších Podbradových, za nž se domáhal njaké
vdnosti. 2^) Poznával, že hraje dost hloupou úlohu.

Vidl velmi jasn, co dal: co ml za to? Slova.

Od nkolika msícv oekával veliké poselství,

které by mu pineslo úední poddání se Cech, a toto

poselství stále se nevypravovalo. Nechyblo mu
výstrah. Vratislav, nesmiitelným hnvem planouc

proti králi, kurii zaplavovala prosbami a udava-
stvím: Jií ie íJaVlt^ i:ohí)a krv£í Ms.fsjíak^ iízjoiv-'-
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a ukrutný Nero, dravý vlk, který se vedral do

ovince církve, nejhroznjší lev, veliký drak atd.^")

Pius II. vdl, co teba odíst z tchto žalob,

ale všecko v tchto obvinních nebylo tak nicotné.

Jakou cenu, psali mu, sluší dávat písaze lo-

vka, který téže chvíle odporuje jí pímo. V oka-

mžiku práv, kdy odphsáhl kacíství, slíbil ka-

cím svou ochranu. Kdyby Pražané a všecky

ohavné obce eské nebyly jím jisty, neosvdovaly
by mu podobné oddanosti. ^^)

Zprávy, které docházely papeže s druhé strany,

hrub nelíbily se mu \ace: jeho legát Bessarion

zpravoval ho o piklech Jiíkových v Nmecku;
jsa již velmi nespokojen malým nadšením, s kte-

rým se mezi knížaty nmeckými potkávaly jeho sny

o výprav kížové, nepokojn stehl této snahy ná
celníka eského, jejž nejvtší vítzství podncovala
nenasycujíce jeho. Myslil, že dopál dost odkladu,

pijal dost omluv, a s rozhoeností již ani neta-

jenou vyzval oste Jiího, aby mu zjednal konen
zadostuinní, od dávna ohlašované (1460). Král,

zaleknut a ponkud postrašen, utekl se opt k oby-

ejným svým prostedkm, osvduje svou dobrou
vli a na výhržky odpovídaje hsty velmi ucti-

vými: není prý vinen prtahy, do nichž si stžuje
kurie; odklad poselství je ist nahodilý, již se

vydá na cestu. Jak tato bázlivost, toto zejmé zalek-

nutí, tyto výdevy poslušnosti nebyly by potvrdily

papeže v jeho domnnce, že trocha drazu zví-

tzí nad posledními rozpaky pano^^líka husitského,

a nebyly by ho pudily k setrv^ání na svých poža-

davcích?

Náhoda zjednaja mu brzo potom píležitost,

které nepropásl. Zámry Podbradovy v píin
Nmecka se zmaily docela, a jestliže, jak potomní
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události ukázaly, tento nezdar neml žádné váhy,
zpsobil aspo na chvíli nešastnému kandidátu
rozliné nesnáze. Jií poznávaje, že dvr ímský
rád bude koistit z toho, pokusil se tuto boui
odvrátit nkterými demonstracemi, tiskna ony
své poddané, kteí píliš zjevn se vzdalovali církve,

a písn zakrouje proti nové, odtud proslulé jed-

not bratí Chelických. Tato drobná opatení
nedostaovala katolíkm, spíše dráždila je. Pokládali

okamžik za vhodný k zamení rány. Zatím co

Pius II. nespokojenjší a nespokojenjší posílal

do Cech bratra minoritu Gabriele z Verony, aby
tu pronásledoval viklefity a husity a pinutil takto

Jiího ke zejmému prohlášení-^), katolíci eští sm-
lým útokem se odhodlali pivodit vyjasnní.^") Bi-

skup Vratislavský Jošt z Rosenberka veejn kázal

proti pijímání pod obojí zpsobou na hrad Praž-

ském (na zelený tvrtek 2. dubna 1461).

Dvra kališník v Jiího byla tak pirozená,

že po dlouhý as se neznepokojovali jeho ne-

jasným a nerozhodným chováním. Jest nesnadno
se domnívat že pední mezi nimi, jestliže neznali

aspo tušili odpisáhnutí a písahu koruno\'aní;

vykládali ji v témž smj/slu jako Jií sám a nemy-
shli, že' jsou na n namíeny pohržk}' proti ka-

cím. Znenáhla však nkterá podezení vznikala

a vzrstala: píze králova k jistým katolíkm,
vliv biskupa Vratislavského a rzných jiných

rádc téhož odstínu, chlubné jejich nadje, styky

s knížaty nmeckými, spojenství s arcibiskupem -

Mohuským byly posuzovány dosti nepízniv.
Pronásledování bratí Chelických, proti nimž ne-

bylo jiné stížnosti než jejich asketství, zarmoutilo

každého, kdo si pál ješt opravy církevní. Sm-
lost Joštova byla kapkou vody, kterou petekla



nádoba jíiž plná. Pohnutí bylo takové, že bylo se

obávat vzpoury. ^^) Tlustý biskup musil na kvap
opustit msto, Jií se vrátil spšn a k upokojení

myslí stvrdil slavn svobody a privilegia zemská

spolu s kompaktáty (15. kvtna 1461).

Pokus katolíkv se obrátil na jejich škodu;

jejich úsilí vzbudilo jen dávný fanatism: utišené

vášn se rozpoutaly znova. O božím tle dv pro-»

cesí se ubírala mstem; král s královnou šli v pr-
vod utraquistickém, páni katolití v druhém;
obáváno se srážky, a katolíci pod svým šatem

uschovali nože dlouhé. Byli pijati s povykem
a div, že se nerozpedl boj krvavý.^^) Nálezy, podle

kterých v Praze práva mšanská a politická se

piznávala jen tm, kdo pijímali pod obojí zpso-
bou, a kterých dosud ani neprovádno písn,
•'^nova byly uvedeny v platnost. ^^) Všecka dvoj-

smyslnost byla na píšt nemožná,^*) Jií neml
žádné nadje o zachování illusí, kterými se tšil;

ibývalo mu jen jedno rozhodnutí: uinit poslední

pokus, aby pesvdil papeže, že potvrzení kompaktát
jest jediný prostedek, kterým lze se vyhnout
hrozné válce. Ml píznivou situaci k jednání:

nové úspchy válené a diplomatické vyhladily

pamt pedešlého jeho nezdaru. Slavné poselství

vypraveno do íma, aby Piu II. uinilo písahu
poslušnosti krále a národa eského a žádalo po
nm stvrzení privilegií utraquist.

Poslové eští prišh do íma v msíci beznu
1462; pední lenové poselstva byli kanclé Pro-

kop z Rabšteina, který nkdy v rad císaov
býval druhem Eneáše Sylvia a zstal jeho pítelem,

katolíkupímný a poddaný vrný, — Zdenek Kostka
z Postupic, duch vzácný, mysl ušlechtilá, jeden

z dvrník Jiíkových, jenž své oddanosti ke
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(cráli nezm'~'nil nikdy, 3'^) — a Václav Koranda,
jeden z mladých mistr nejhorlivjších a nejoblí-

benjších na universit pražské.^*) Podali kardinálu

Bessarionovi list králv a velmi urit vyložili

smr politický, který sleduje, a od nhož nikdy ne-

míní se uchýlit. Chce být všem králem nestranným
a spravedlivým: v Cechách je dvojí náboženství,

král musí se snášet se všemi, nenadržuje jedné

z obou stran, co by mu odcizilo druhou.

Toto prosté vytknutí zjevného fakta jevilo se

nicmén ímu pohoršlivým. Tlakem okolností Jií
skuten bez pyšného prohlašování zásady pedsta-
voval vi dvoru papežskému ideu moderního státu

laického lhostejného k dogmatu; hájil vci mnohem
vyšší nežli byla oprava náboženská, hájil snášeli-

v^osti. Popírán Podbradovi tento nárok na slávu,

pipomínána jeho písnost proti bratím a nálezy

proti katolíkm schválené neb aspo uznané od
nho. Ale výminená ustanovení, která stvrdil,

vyji,-nula z vlastní jejich nesnášelivosti. Jako
dnes i tehdáž oni bludu odpírali všelikou svobodu:

jejich nároky byly kališníkm neustálou výhrž-
kou a urážkou i • neponechávaly králi práva, aby
s dostatenou pevností se protivil odvet, která

byla ospravedlnna zákonnou obranou a kterou

ostatn v praxi hledl zmírmt.^') Kdyby bj^li svo-

lili k spravedlivému narovnání, není pochyby,

že by jim byl zabezpeil úplnou rovnost v na-

kládání s nimi, a jeho ei i skutky dokazují,

že to práv bylo jeho ideálem. Pronásledování

bratí, teba nepátráme tu po povaze a zvláštních

jeho píinách, ukazuje toliko, že pokrok se usku-

teuje jen ponenáhlu, že ideje prvním svým zá-

beskem nenabývají urité své formy. Slovo snášeli-

vost nemá hned od poátku plného svého významu;

I
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Josef II. byl císa snášelivý, akoU žádal, aby

jeho poddaní vili v jsoucnost boží; v XV. sto-

letí Jií mohl pedstavovat snášelivost, teba
nedovoloval, aby pochybovalo se o skutené pí-

tomnosti Kristov ve veei Pán. Je-li i dnes

idea naprosté lhostejnosti státu co do pesvd-
ení náboženského tak všeobecn pipuštna? Je-li

spravedlivo, aby výtené služby, které Podbrad
prokázal pravd, byly popírány pod záminkou, že

tuto pravdu nepoznal celou až do nejvzdálenjších

jejích dsledk?
To neznamená nijak, že dlužno v nm vidt

apoštola husitství, jak dlo se opaným nadsazením,

ba ani svdomého bojovníka za svobodu myšlení.

Podléhal nevyhnutelné situaci. Pinucen zacho-

vávat uení, které v oích jeho snad již mlo dle-

žitost toliko podružnou, sloužil budoucnosti jen tím,

že nezradil svj národ a vzdoroval rozkazm
íma. Muedlník kostnický zajisté by byl hoce
dojat podivuhodným závrem velikého úsilí Cech

o navrácení církve ku prvotnímu kesanství.

Vící mystik ume], aby pipravil osvobození

svdomí! Ze vší ironie djinné nic není tragitj-

šího nad odpor mezi vlí Udskou a ovocem, které

nese. A osud Husv byl osud všech reformátor!

Když studujeme spory náboženské, které svtem
zmítaly od doby \átzství moci papežské, poznáme
v brzce malou cenu skutenou tchto rozdíl dog-

matických, za nž se lily proudy krve. V odbojích

proti ímu jediná vc je dležitá, odboj, odboj sám
v sob mimo píiny a záminky, odboj, z nhož
vzejdou svobodné badání a samostatnost osob-

ního pesvdení.
Tato lhostejnost dogmatická stží zastená

a tento poUtický skepticism. který téže ochrany
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se dožadoval pro pravdu i blud, v ím budily

velikou nevoli. Kardinálové se zpovali pipustit

opravdov, že Jií nemže init se svým králov-

stvím, co by bylo na jeho vli. Uvádli mu za
píklad Ludvíka XI., který práv s velikou slávou

urit se odíkal pragmatické sankce. Píchodem
posl husitských do íma, jenž ob strany nesmi-
iteln postavil proti sob, náhle byla rozptýlena

všecka nejistota a vzbuzena všecka nenávist;

nesrovnatelná mínni v smlouvách pod skvlými
formulemi enickými se tající narážela na sebe

tak, že všeliká shoda se zdála nemožnou; prelátové

uhodli s hrozným pohoršením, co vše ve ve hloubí

této divoké a drsné vzpoury. Protiva propukla

prudká mezi tímto papežem duchaplným a chytrým,

jenž starým tradicím oddán byl nejen povinnosti

svého povolání, ale také znalostí vcí životních nad
jiné lidi vtší, a mezi tmito písnými a ponurými
reformátory, u nichž pi nejmenším odporu budila

se zuivost doby válené. Dne 20. bezna 1462
papež dával slavné slyšení; Václav Koranda ve-

likou eí žádal za potvrzení kompaktát. V nm
dost dobe zosobnno bylo ono pokolení kazatel,

kteí vyrostli za války, nedotknuti vlivem ciziny,

pohrouženi v studium malého potu otázek,

hypnotisováni rozjímáním nkolika text, hlu-

bokého pesvdení, teba silou ducha nevynikali

zvlášt.

V každém jeho slov vyznívala dvra srostlá

s vcí, které hájil, nadšení sektáe, který se

upjal na jediný jen výklad a hrdost národu, jenž

se honosil posláním sveným mu od Boha. Jako
ped vojsky kižák tak i ped kurií veškeren

národ eský hrdou odvahou hrdiny a u vytržení

muedlnickém vyznával svou víru i tvrdil, že pi-
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jímání pod obojí zpsobou je založeno na slo-

vech Kristových a potebno k spasení. Vášnivý

duch Cechem bouící, prudká a skoro úchvatná

jeho výmlunost v posluchastvu rozmnožovaly

ješt cit pekvapení a pohoršení a formule uctivé

a skoro ponížené, jimiž protkal svou e, zvýšily

jen smlost jeho smýšlení.

Každý si oddechl, ^^) když papež jal se mlu-

vit, aby proslovil jednu z onch homelií, v kte-

rých si liboval, ozdobenou krásnými sentencemi

a vyšperkovanou vší elegancí humanistickou, zušlech-

tnou milostnou a nenucenou ueností. S radostí

shledány tu zásady pijaté, mínní umírnné a mluva
rozumnávi vyzývavému dogmatismu a odbojnému
radikalismu.

Po dlouhém vyjednávání Pius II. unaven
i pesvden, že od posl eských nedosáhne ni-

eho a doufaje asi, že Jií bude povolnjší než

jeho zástupci, vynesl konený svj nález (31.

bezna 1462) u pítomnosti všech kardinálv
a ty tisíc osob. — Pokoj v echách nebude za-

bezpeen než návratem k starým zvykm. Je to

jediný prostedek, kterým by konec byl uinn
evnivosti stran a národové vi Cechm pivedeni
opt k smýšlení mén nepátelskému. Následkem
toho a v pouhý prospch Cech prohlašoval kom-
paktáta za neplatná a nestalá a zamítal pijetí

písahy poslušenství od krále, pokud tento své

zem nesprostí od blud církví odsouzených a zvláš
od pijímání pod obojí zpsobou. Fantinovi de
Valle, jenž až posud zastupoval Jiího v ím,
dostalo se od kurie úkolu, aby se vydal do Prahy
podrobn králi vyložit prostedky, které papež
pokládal za potebné k zjednání smíru mezi Cechy
a církví.



Na zprávu o prohlášení ode dne 31. bezna
veliké pohnutí se stalo mezi utraquisty. Jestliže

vskutku dvr ímský až posud neuznal nikdy

úedn kompaktát, pece nikdy jich neodsoudil

veejn, proež Cechové mohli upímn a bez

velké pravd nepodobnosti vyznávat, že spravují-li

se jimi, neoddlují se od církve. Nyní konen
teba bylo se rozhodnout mezi úplným vzdáním
a vzpourou. Radost byla veliká v táboe fana-

tikv a nesmiitelných protivník Jiíkových, ale

drahný poet katolíkv s obavou a hrzou zv-
dli o rozhodnutí Pia II.: válka nastávala nezbytná
a nikoU, jak v ím se domýšleU ješt, podrobení

královo. Bychom i pipustih, že Jií za jistých oka-

mžik byl v svém nejhlubším svdomí zmítán

nkterými pochybnostmi, vyzvání papežovo sku-

ten hnalo ho znova do odporu. Nejen nepo-

mýšlel na ústup, nýbrž naproti provokacím pa-

pežským snažil se vzbudit vzmach nadšení dost

všeobecný, aby dvr ímský poznal svou neopatr-

nost a vrátil se k svým úmyslm mírumilovnjším.

Snm eský se sešel v Praze u vehkém potu
v msíci srpnu roku 1462. Když poslové podali

zprávu o svém poslání v ím, král poal mluvit.

Všecko jeho chováni pravil, bylo prodchnuto

touhou po zachování pokoje; k upuštní od kom-
paktát však nemže se nijak odhodlat; nesvolí

k tomu nikdy, spoléhaje v obran jich proti kaž-

dému útoku na podporu stav. etl potom for-

muli písahy, kterouž uinil do rukou biskup
uherských. Nezapíral svých závazk, jsa hotov

splnit je, ale s podmínkou, aby jim nebyl pod-

kládán smysl, kterého nemají. Vzte, pravil ke

konci, v uení o pijímání pod obojí jsme se na-

rodih a dosedli na trn. SUbuieme zachovávat



je a hájit, žít a zemít v této víre. Myslíme, že není

jiné nadje v spásu než zstaneme-li vrni kom-
paktátm až do smrti a budeme-li pijímat ve-

ei Pán pod obojí zpsobou podle naízení Spa-

sitelova. A cho naše tuto na naší pravici, naše

dti a všickni, kdo nám jsou oddáni, žít budou
S námi podle kompaktát. ^^) e králova od ka-

lišník pijata byla s nadšením; katolíci vyslechli

ji mlky.
Druhého dne vyslanec papežv Fantin de

Valle, byl uveden do shromáždni: všecko na-

kupené záští fanatik svj výraz nalezlo v pá-

novitém vyzývání legátov. Pi výhržkách a

prudké mluv Fantinov myslili bychom, že se vrá-

tila ona léta stedovku, kdy vítzná theokracie své

moci podizovala hlavy nejvyšší a nelítostn drtila

všeliký pokus o vzpouru; král pislíbil poslušen-

ství, nezbývá mu než se sklonit ped nálezem
stohce svaté; papež odsuzuje kompaktáta, to po-

staí, aby bez rokováni a bez odporu byla opu-
štna; jediné právo zstává Cechm: poslech-

nout; knží, kteí nepestanou podávat svátost

pod obojí zpsobou, budou prohlášeni za nepravé;

na krále, jesth setrvá v odporu, budou uvaleny
tresty církevní.^")

Vyzývavost vyslancova vzbudila prudkou boui:
král nkolikrát perušil ho v^i:ýkaje mu výslovné

nepravdy.*^) Na zejtí dal jej uvznit. — Prchli-

vost to politování hodná a penáhlenost smutná.
Není pochyby, že podle zásad moderních chováni

Fantinovo zajisté bylo by písn posuzováno,

a že vyslanec, který by jednal podobn, neunikl

by nejtžším trestm. Zvolen b3rv od Podbrada,
aby jeho vci hájU v ím, vedl si s obratností,

kterou lze mít za zradu. Zdál se spíše v službách
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vyšší neslušností od nho, že pijal za úkol po-

dání ultimata Pia II. panovnikU; který poctil jej

svou dvrou? A tato neslušnost byla zvýšena

ješt výhržkami, ke kterým se dal strhnout. —
Ale vzpomeme si, že vyslanci té doby se necho-

vali jako praví služebníci vi panovníkm, kteí
užívali jich; nezídka sloužili nkolika pánm na-

jednou, astji pecházeli náhle k cizí stran. Cho-
vání Fantinovo se omluví do jisté míry neb aspo
vysvtlí pesvdením, které projevoval, a které

snad bylo upnmné, že král sklamal jej o svých
skutených úmyslech; svolil prý ku pijetí služby

jeho jen v domnní, že jest odhodlán v Cechách'

obnovit víru katoUckou. Právo Jiíkovo ku potre-

stání nevrného jednatele bylo tudíž pochybno
a duchm pedpojatým toto uvznní legáta papež-

ského pi immunit diplomatické bylo porušením

práva mezinárodního a urážkou zákon božských

i hdských. Ve chvíH práv, kdy bylo dležito vy-

hnout se i pouhému zdání kivdy, král povoluje

pirozenému, ale nepoUtickému rozhorlení, nasta-

voval zbra proti sob. Jeho protivníci mluvili

o jeho vzteklosti, o surovosti jeho povahy ,*2) a tato

obvinní pecházela ze století do století, akoli

nelze nalézt dkazu pro tuto surovost, a a všecken

jeho život vyvracuje toto utrhaství. Jií poznav

brzo chybu uinnou, poddal se spíše pímluvám
knížat okolních nežU protestacím Pia II.; Fantin

byl propuštn na svobodu po dvoumsíní vazb,
a hluboce dojat nebezpeenstvím, v nmž vzel
podle svého mínní, a nebylo ho opravdu než

v rozpálené jeho hlav, po celý ostatní život podn-
coval nepátele Podbradovy.*^)

Vyjednávám mezi ímem a Cechy nebylo pe-
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rušeno, ale od této ch\^le mžeme boj pokládat

za zahájený. Jií, jenž od prvního okamžiku jaksi

pochyboval, že od papeže obdrží ústupky, bez

nichž mír byl nemožný, mnohem mén se stará"

o to, aby si naklonil jej, nežli aby upevnil své po-

stavení a nenechal svému nepíteli žádného pí-
stupu k sob. Jeho politika za této doby se vy-

znauje podi\Tihodnou inností, prozetelností a

duchaplností. Posledm' události mly v záptí
veliké rozhoení mezi utraquisty, až teba bylo

zadržovat jejich nadšení. Chvíle velikých rozhod-

nuti nastávala a zem musila být pipravena na
na úsilí hidinné, jehož asi bude od ní požadováno
Rokycana byl k tomu vzácným pomocníkem.
Za této doby, o nco pozdji (okolo roku 1464),

dal vztýit na velikém kostele pražském, na Týn,
sochu památnou, která až do vítzství reakce

byla jako obrazem reformy eské. Pedstavovala
muže držícího v jedné ruce me obnažený, v druhé
obrovský kalich zlatý, na nmž se etl nápis:

,,Pravda vítzí". Administrátor podobojí projíždl

zemi, svým kázáním povzbuzuje horlivost a odvahu
prvních let.

Nesnadno bylo moudrým obmezením zachovat

tohoto ducha odíkání a víry, probudit hrdost

národní, aby nebyl opt roznícen fanatism a nenávist

sekt. Jií ve chvíli samé, kdy okolnosti vrhaly ho
znova do náruí husit, nezapomínaje na svj
program mírumilovný, dbal více než kdy jindy,

aby zstal králem všech stran. Nechtje pobouit
katolíkv, užíval všech prostedkv, aby jejich

víru ujistil svou ochranou, zakazoval hádání pi-
spívající jen k rozncování vášní a trestal výtrž-

nosti té i oné strany. Naopak byl by rád za to

v katolících získal oporu naprostou a bezvýrnine-

Deols- Vanura, Konec tamoscatiioiti >ské, I. 8
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nou i žádal jich, aby v ím zakroili v pro-

spch kompaktát, jež jsou zákonem zemským
potebným veejnému pokoji: zda nezávisí jejicii

est a prospch, na zachování privilegií zemských?
— Dvod dotekl se jich málo: pestávah na formu-

lích poslušenství ponkud neuritých, a bylo ne-

snadno doufat více. Jak možná se domýšlet, že ka-

tolíci se vzbouíí proti papežství, aby nebyly poru-

šeny svobody, které v jejich oích byly toliko

bezbožností a pohoršením? Aspo peveUkou vt-
šinou nejevili žádné chuti k dobrodružstvím. Mno-
hem lépe nežh papež znali skutenou sílu Jiíkovu
a nebezpeenství, v které se vydávah povstáním.

Pamt pronásledování, jemuž ušli sotva, milým
inila jim pokoj, jehož užívah. Byh by vbec velmi

rádi vidU njaký modus vivendi, kterého

by se jim dopávalo, aby neprohešujíce se na
svém svdomí, . pokojn žih pod vládou, jejíž

mírnost a bdlost se zamlouvala jim.

Nkteí páni mén se strachovali nového
sporu; pokládah však za dobré uvažovat díve,

než by si uškodih zavedením restaurace, jejíž první

následek byl by jim pinesl ztrátu statk církevních,

na nž byh sáhli. Ostatn nejmocnjší z panstva

neb aspo ti, kteí svou po\'ahou neb úadem
byh pirozen povoláni k náelnictví hnutí kato-

lického, radih k mírnosti, zavrhujíce všeliké roz-

hodnutí ukvapené a pracujíce velmi upímn o mír.

Nkteí z nejvyšších hodnostá církevních a

v jich ele biskup Olomoucký Tas z Boskovice)

a biskup Vratislavský Jost z Rosenberka lekaU se

pomysht na boj, jehož hrzy pedvídah. Pro Ji-

ího není svdectví prvodnjšího nad chování

tchto muž, kteí hledíce smíit své povinnosti

k vlasti a k církvi, po nékohk let nechth se odtrh-



— US —

nout od nho. 7A]i v okolí králov, úastnili se jeho

prací a sn, vdli, že si peje pede vším velikosti

zem eské a blaha jejích objrvatelv. Odsuzo-

vali kacíe, ale ctili a milovali krále. Jsouce pední
stráží na hranici koruny prosted obyvatelstva

kmene nmeckého, chápali velmi jasn, co záští

národního se splétá s fanatismem náboženským,

hrozili se myšlenky spolupsobit s nepítelem
ddiným a jejich eský cit odolával dlouho jejich

svdomí katohckému.'*'')

V celé korun jediné msto slyšelo s uspoko-

jením, ba s šílenou radostí zprávu o roztržce, kterou

všemožn hledlo roznítit a rozdmýchat. Mšané
Vratislavští uznaU moc Podbrado\"U jen s ohrazením

a na wslovné rozkazy kurie: vskutku moc králova

ani podle jména nikdy nebyla vykonávána v mst.
Pius II. ovšem nenaléhal, aby se podrobili Jiímu,
nýbrž zbavil je slibu, podle kterého b}"lo jim vy-
konat písahu vrnosti. Nyní konen jsou v plném
odboji a po nkolik let oni jediní za všeobecného
pokoje bojují zejm pro vc ímskou. Dležitá,
snad rozhodná jest tehdejší jejich úloha. Neustále

povzbuzují a popuzují papeže, pekážejí jaksi

promlení války, a za obecného jinak pokoje udržují

tajnou boui, jsouce králi spíše nesnází a hrozbou
nežli nebezpeenstvím; tvoí phtažhvé stedisko
všem choutkám a záštím, ohnisko všecky živly

opposiní sousteující.

Vratislav válenou svou zpupností nestaila
však k svržení panovníka kacíského: diplomacie
králova si vedla tak obratn, že moci papežské
na dosti dlouhý as bylo se spokojit tímto jedi-

ným spojencem. Pius II. spoléhal na Fridricha:

císa byv ve Vídni ohrožen povstalci, musil žádat
?a pomoc Jiíka: osvobozen od nho odmnil jeho
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prostednictví smlouvou Korneuburskou (v pro-

sinci 1462): slavn potvrdil všecka privilegia krá-

lovství eského a slíbil u papeže se zasadit v pro-

s,'ch králv. ,,0 nešastný tento náš vkul" zvolal

Pu> II., ,,0 chatrná Germanie a ubohé kesan-
stvo, jehož císai není jiné pomoci než od krále

kacíského!" (31. prosince 1462).

Roztržení Nmecka zmítaného sporem Hohen-
zollerv a Wittelsbach budilo snad nkteré na-

dje kurie, kteráž odmnou za svou podporu byla

by se od jedné strany dožadovala pomoci proti

husitm; na sjezde Pražském pokoj byl obnoven
péí krále, který vystupoval jako rozsudí mezi
knížaty íšskými (v srpnu 1463).^'')

Ani s Polskem papež neml vtšího štstí:

manželka krále Kazimíra, Alžbta, sestra Ladi-

slava Pohrobka, nenávidla Jiího, vidouc v nm
uchvatitele a snad vražedníka svého biatra. Ale

válka s Cechy byla podnikem odvážným a Kazimír
zamstnán vcmi ádu nmeckého, nepijal nabí-

zeného estného úkolu, tak nebezpeného a ne-

snadného.*®) Kurie pezvídala na kurfitu Branibor-

ském, zda by pijal ddictví Podbradovo; ten

však potají oznámil králi zámry proti nmu osno-

vané. Pomýšlelo se i na plán, o nmž bylo mlu-
veno za Martina V., aby Cechy byly rozdleny na
nkolik samostatných knížetství;*^) nebylo by chy-

blo pretendent, kteí by si rozdlili koist; ale

teba bylo nejprve dobýt ji, a nikdo se nehlásil

k válce.

Dvr papežský pi nezkrotitelné tvrdošíjnosti,

která je podivuhodným rysem jeho politiky, ne-

pozbýval mysli a maje nejvtší dvru, sliboval

mšanm Vratislavským, že brzo jim zjedná

krále podle jejich pání i"^") Jií bude znien a s ním
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všlckni Jeho spojenci; jestli císa se spojí s králem,

bude zvolen jiný císa práv tak jako jiný král.")

To vše zakrývalo špatn úzkost a osamocení

papežovo. Když naléháno na, aby od vyhržek
pešel k inm, musil se piznat, že nenastal oka-

mžik vhodný. Pro zakládat pluh, když nemže
se orat?^2) Jmenujte mn jediného knížete,

který by byl ochoten podniknout tuto vc, odpo-

vdl kardinál poslm Vratislavským žádajícím za

sesazení Jiího, a zítra bude provedena.^^)

Bylo zajisté vítzstvím pro krále eského,
že takto v uzd držel svého protivníka. Na ne-

štstí tyto úspchy diplomatické nerozhodovaly

nieho, zachraovaly pítomnost, nepojišujíce však

budoucnosti. Pokud papež neodzbrojil, Jií byl vydán
píhod: což kdyby povstalo nkolik pán cti-

žádostivých nebo podkoupených, kdyby panovníka
sousedního svádla jeho koruna, kdyby zažil ne-

vdku spojencova. A jak možná zatím chopit

se offensivy a válku penést na území nepítele,

aby pinucen byl ke vzdání? Hrozná to síla, není-li

pístupu k ní, a jak pistoupiti k Piu II.?

Král s poátku ml v úmyslu zabezpeit mír
v Nmecku obnovením svých zámr o opravu
íše, od nichž upustil na chvíh, potom do své véc\

zaplést druhé panovníky evropské, když by pe-
svdil je, že jeho prospch jest i jejich prospchem,
že svým odporem proti theokracii hájí práva všech

knížat. Jeden z onch dobrodruh politických

a osnovatel kombinací, kteí se tehdáž potulovali

svtem, pronajímajíce svj dmysl tm, kdož
ochotn poslouchali jich, Antonín Marin i, Fran-
couz narozený v Grenobl, navrhl mu vehkýplán ke
konfederaci evropské.^) V dob, kdy zmizelo staré

zízení evropské, založené na vlád papeže i cí-
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safe, a kdy se Tiezrodil ješt systém rovnováhy,

jenž vypl5'nul z válek XVI. století, duch generali-

sující a, smlý byl zajisté dojat potebou, odpomoci
všeobecné nejistot a rozvratu. Šlo o to, aby na
místo papežství a císaství, jichž autorita, vždy
více podle jména nežli skutená, byla tehdáž po-

zbyla úpln své vážnosti, nastoupila moc nová,

která by pemáhala snahy ctižádostivé, zabra-

ovala válkám a kesanstvo spojovala v spole-

ném úsilí proti Turkm, jichž postup byl vždy
hrozivjší a od nichž pipravován strašný útok

na Uhry. Za tím úelem vzntlivá mysl Mariniho

pojala podivuhodný plán, v nmž v bizarní smsi
mnoho naivního a píliš fantasie nadšené spíše nežli

jasné se splétalo s opravdovou velikostí myšlenek

Navrhoval spojení všech stát kesanských v kon-

federaci: nejvyšší rada složená z krále francouzského,

krále kastilského, jednoho knížete nmeckého a

doze benátského tvoila by jakési direktorium

evropské a soud spolkový rovnal by nesnáze,

které by se nahodily mezi leny ligy.^^)

Jiího bavil a zajímal smlý duch tohoto

jednatele a myslitele, který znal vše, mluvil o všem,

pletl se do všeho, pi všem se tváil diplomatem
a v eštin obstojné pedkládal mu návrhy o povzne-

sení obchodu a bohatství. Jemu Ubily se ostatn
složité kombinace a neurité nadje. Pijal zá-

mry Mariniho a uložil mu, aby poal vyjednávání.

Kdo vytýkali mti to, snad že neuvážiU dosti pesn
prospch pímých i nepímých, které mohly
vyplynout z toho. Byly na jev. Pedn sblížení

Cech s Ludvíkem XI., zatím velmi rozmrzeným
na papeže, který trže s ním o vdnost myslil, že

skvlou chválou dost odmnil opuštní pragma-

tické sankce. Nebylo lze se oddávat žádné illusi:
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Ludvík XI., jehož vlastní vci byly velmi zmo-
tané, nezakroil by velmi úinn v prospch Po-

dbradv. Ale zda nebylo Jiímu znaným úsp-
chem diplomatickým, jestliže svou vc slouil s vcí
krále Francouzského a vyhnul se takto osamocení,

které jemu samému bylo odsouzením? A jaké

vítzství, kdyby se zdailo Marinimu, co pokládáno
za nemožné I Papežství pozbylo pednosti, již si

osobovalo, a všecken jeho hnv jest nicotný proti

obnoviteh jednoty evropské, kterému za jeho

podnt dostane se zajisté vedení vojska spolkového

proti Turkm. Velmi znamenitý byl to tudíž ná-

stroj válený proti papežství. Zda byl by Jií po-

mýšlel na znovuzízení Evropy, kdyby nebyl

k tomu puzen osobní obranou? — Zdá se nad po-

chybnost, že nikoli. Když na útok byl uinn,
bránil se, se byl. Odtud k obvinní jeho ze sobectví

jest jen jeden krok. Ale sobect\á je pesnou povin-

ností pro panovníka, jeho chybou by bylo, kdyby
pod záminkou pokus vydával v nebezpeenství
blaho svého národa. Tmito povšechnými kon-
cepcemi vždy se jen zakrývají ctižádostivé zá-

jnry osobní: politikové užívají jich, pouze poše-

tilci a zpozdilci pojímají je vážnji než sluší a za-

vedeni jejich sny klesají a padají, strhujíce svým
pádem národy, kteí svili jim svj osud.

Jaké byly áky úspchu Mariniho? — Pokud
možná slabé, tém žádné, a nic nedokazuje, že by byl

Jií v té vci si inil velké peludy. Ale pro
se odvážn pokoušel o dobrodružství? Znepoko-
joval papeže, zavádl ho do pletich velmi složitých,

a odvracel jeho pozornost od stediska, kde hroz-

nou by byla nejmenší rána zasazená. Zda nebylo
jinak dležito pedstavit se svtu jako obránce
obecných prospch kesanství? Jaká lepší odpo-
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v(f na žaloby Pia II.? Veejné mínní bylo velmi

obratn vyzváno ke srovnání papeže, který všecek

naplnn záštím zapomínal na nebezpeenství mo-
slemské, s králem, který nehled k nejnespra-

vedlivjším útokm, vyhledával prostedky ke

vztýení kíže v Caihrad.
Naproti tak skvlé obran Piu II. postupoval

vel ce opatrn a zdlouhav; vdl, jaké nebezpe-

enství se skrývá za lichým krokem, i byl pevn
odhodlán neodvážit se nieho a vystoupit toLko

v okamžiku píhodném Proti sm ým útokm
a výpadm Jirkovým stav mírnost chladnokrev-

nou, pozornou a dslednou. Jejich taktika byla

pikázána vzájemným jejich položením Král musil

se chápat prostedkv, aby rychlými obraty kryl

svá peetná místa slabá a aby odvahou a dmysl-
ností nahradil ádné prostedky, kterých se nedo-

stávalo jemu Papež, který nebyl vážn znepoko en

optovanými útoky svého nepítele, bdl a ekal;
ponvadž jemu nebylo se bát než vlastních svých
chyb, obratn a pozorn vedl svj boj, neukvapil

se niím, všímal si každého kroku v prospch
Jiíkv, aby nepobouhl druhých panovník, ae
necouval nikdy. Spoléhal na dva mocné a nad
pomíjitelné pátele Jiíkovy vrnjší spojence:

na as, jenž konen poskytne mu pí'ežitosti .zí-

skat ctižádostivce a povzbudit vzpouru a na
tradici. Vdl co chce a s ním všecken svt chápal

to a do jisté míry aspo schvaloval, ponvadž
pedstavoval minulost. Jií obracel se toliko k tuž-

bám bázlivým a zmateným: jeho zámry znepo-
kojovaly spíše nežli svádly. Cas nedozrál ješt.

On sám si jen temn byl svdom díla. které vykonával.
Takto znenáhla i prese všecLy obraty a tuky

Podbradovy Pius II. nabýval pevné pdy. Oprava
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ila se podruhé. Opatrná republika benátská, pod-
šená nesouvislou innosti dobrodruha francouz-

ského, odmítla spojenství Cech davši pedno t

Uhrám (v záí 1463) Císa smrtí svého bratra

Albrechta zbaven neídoléhavjšího svého nepítele

a péí legátovou konen usmíen s Matyášem Kor-
vinem, nebyl již Jiímu jistým pítelem, ponvadž
již nepoteboval jeho. Smrt manželky Matyášovy,
Kateiny, dcery Podbradovy, pervala svazky
až dotud oba mocnáe vížící. Papež chvíli pokládal

za píhodnou, aby se odvážil kroku nového a roz-

hodného.

V msíci beznu 1463 do zvláštní ochrany sto-

lice papežské vzal mšany Vratislavské. V pís-

ném a tvrdém jeho slohu se zrail postup hnvu
zdržovaného a pekážkami jen dráždného; od
dávna nebylo již ei o S5aiu milovaném, m uvil

již toliko o kacíi, odpadlíku od církve, o Jiím,
který se vydává za krále. Ješt však nechtl prese

všecko naléhání Vratislavských sprostit všecky
Katolíky eské jejich písahy vrnosti a jmenovat
jiného krále eského, ale vystíhal knížata a pány,

aby nepodporovali kacíe proti vícím Zárove
pokráova v svých pípravách ke kížové vý-

prav. K zahanbení bezbožník, kteí mluvili

o úpadu papežství, neby o-h nejlepším prostedkem
obnovit hrdinské iny Urbanv a Innocentv?
Burgund, Benátky, kriížata vlaští slíbili mu vojska

a on sám zamýšle postavit se v jejich elo. Ne-
mocen a hrozným utrpením vysílen, cítil, že smrt
se blíží, ale pipravoval si skvlý poheb, chtje
zmizet v apotheose církve, na venek jsa vítzem
nad Turky, vnit nad odboj niky. V msíc' dubnu
1464 menoval dva kardinály, aby zavedli pi
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Jiíkovu; dne i6. ervna v slavné konsistoi kráie

veejn vyhlásil za podezelého z kacíství a ob-

sílal jej, aby do stoosmdesáti dn se dostavil ped
jeho soud. Dne 19. téhož msíce nehled na slabost

a pokroilou svou nemoc vypravil se do Ankony.
Než uplynuly dva msíce, zemel (15. dubna 1464).

Vyzvání legát nebylo poslechnuto. Od nkte-
rého asu Pius II. žil toliko úsilím své vle: zoufalost

pojala ho, když u pítomnosti nkterých nezí-

zených houf v Ankon shromáždných s krutou

jasností poznal malomoc theokracie. Z obou sn,
kterými se tšil, žádný se neuskutenil. Evropa
jsouc zabrána do vnitních svých spor nepo-

mýšlela hrub na Turky a náelník husit, za-

clonn císaem a chránn svými sousedy bez trestu

i^zdoroval kletbám stolice papežské.
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Poznámky k hlavi III.

^) Srovn. Voigt, Sybers hist. Zeitschrift, V. str. 418 a,í

419.

2) Palacký sebral prameny o smrti Ladislavov ve
spisku velmi zajímavém: Zeugenverhor iiber den Tod K.
Ladislau's von Ungarn und Bóhmen, Praha 1856. Voigt,

který posuzuje vývody Palackého, doznává: ,,Z toho nená
sleduje nijak, že by se Jií utekl ke zloinu, aby se zbavil

krále ... Za pítomného stavu vdeckého otrávení jest hy-
pothesou, které historik nesmi pipustit ani jako ve snu."

(Op. cit. str. 421.) Bachmann, jehož všecko vypravováni
je složeno tak, aby pravd podobnou uinil vinu Podbra
dovu, neodvažuje se rozhodnout proti nmu.

^) Ladislav nikdy neustal osvdovat odpor, jaký
vzbuzovali v nm utraquisté a eši. Eneáš Sylvius vypra-
vuje o tom významnou anekdotu. Roku 1454 knz pod-
obojí se chystal sloužit mši v kapli královského hradu;
král, jenž kapli tuto ustanovil k vykonávání své pobož-
nosti, posílá úedníka s rozkazem, aby se chopil knze
kivopísežného a svrhl ho se skály, jestliže neodejde (Kro-
nika eská kap. LXII.). ,,Nec unquam haereticorum Eccle-

sias, quamvis rogatus, intravit nec sacris eorum interfuit."

Dívá se z okna na prvod utraquistický a nejeví žádné
úcty k svátosti oltární, aby se nezdálo, že est iní Roky-
canovi (Id.). Novými událostmi ješt byl rozhoen. Pi
jeho vjezdu do Prahy (1457) Rokycana vítá jej v ele svého
knžstva; pozorováno, že král nepodkoval jemu, až když
vyzván byl od správce: uhodneme, s jakou ochotou. tyi
dni ped svou smrtí díval se na jakýs turnaj mezi Nmcem
a echem: ech, tžce byv rann, vzdává se na milost; La-
dislav, všecek rozveselen, cenu udluje Nmci a blahopeje
mu k jeho štstí: kdyby byl pemožen, jeho protivník nebyl
by mu prý daroval život. Nevysvítá jasn, pro nenávist
jeho by byla inila vý'minku pi Jiím. Frasí jest toliko,

dí-li Eschenloer: ,, Ubohý Ladislav miloval Jiího až do své
smrti." Není-li však patino, že Eschenloer hledí tím jen



— 124 -

Tétšl potupu uvalit na chováni Jiíkovo? A svdectví,
i mén úastná, zda mohla by pevahu mít nad skutky? Nedo-
kázal-li Ladislav svým chováním v Uhlch pravého svého
smýšlení k svým píliš mocným ochráncm? Když Jií
navštíví ho ve Vídni, vyžádá si prvodní list: vyjednávání
je trpké: král ustoupí teprve hrozbám. V mnohých otáz-

kách vážných, o hranici saskou, o Slezsko, rznily se po-

litika králova a správcova: králi bylo ustoupit, ale co záští

v jeho srdci nakupily tyto porážky! Tváil se, jako by od-

dloval svou vc od vci Podbradový, a bylo jakýmsi he-

slem pro nepátele tohoto: Král není svoboden. Srovn.

Grnhagena str. 290. a násl.

*) ti dramatické vypravování o událostech uherských
v spise Saint-René Taillandierov str. 65. a násl.

*) Zda nepopírají toho dnes ješt mnozí historikové?

Voigt na píklad iní Jiíka zodpovdným za písné podmínky,
jež snm uložil Ladislavovi ped pijetím jeho. Jsem pe-
svden, že je to omyl. Zda byl též Ladislav pesvden?

•) Teba se zmínit o vypravování, podle nhož umíra-

jící Ladislav odkázal království Jiíkovi. O tom obšírn
vypravuje Sylvius v Kronice eské kap. LXX.: ,,Georgius

et ipse vocatus percunctari ex rege cur doleret, quid morbi
esset, spem, bonám praebere . . . Ad quem rex: Tua mihi,

Georgi, jam pridem cognita fides spectataque virtus est,

per te Bohemus usque in hanc diem me regem appelavit.

Speravi potiturum regno quod ipse paraveras, nunc contra

Superi jubent. Mihi moriendum est, regnum
in tua manu erit. Duo ex te peto. Alterum, ut pro-

vinciales juste regas, pupillis viduis imbecillisque rectum
judicium patrimoniumque ne substrahes atd." Toto vypra-

pravování v svých hlavních rysech jest potvrzeno starými

letopisy eskými a jiným svdkem souasným. Eschenloer

zdá se, že na to naráží slovy: ,,]Miser Ladislaus amabat
Georgium ad suum interitum." Podává se nám tudíž se

zcela zvláštními zárukami hodnovrnosti. Uznávám také,

že vtšina dvodv uvedených proti nmu nejsou velmi

závažné. Voigt na píklad nechce pipustit rozmluvu mezi

Podbradem, který neuml nmecky, a Ladislavem, který

neuml esky; jak lze myslit, že Ladislav za tyi léta nebyl

by se nauil eské ei a nebyl nikdy rozmlouval se správ-

cem? Celkem je tžko proti tmto pramenm postavit

dvody rozhodné, a pece skutek jest naprosto pravd ne-

podobný. Rozmluva, jak ji líí Eneáš, není patrn nic ji-

ného, než jedna z onch enických ampliíikaci, v kterých
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SI libuje. Za okolností, v kterých umel Ladislav, zda byla

by mu nemoc ponechala dosti svobodného ducha, aby
pemýšlel takto o blahu svých poddaných, na nmž mu
v skutenosti, záleželo velmi málo? V rozmluv samé jest

odpor: Ladislav dkuje Jiímu za jeho vrnost, svuje
mu korunu a prosí ho, aby dopustil navrátit se do Rakous
osobám, jež ho provázely, bez ohrožení jejich svobody.

Podivná prosba po tolikeré dve! Není zajisté dovoleno
popírat faktum pouze proto, že jest pravd nepodobné;
v tchto pípadech kritika historická dopouští aspo zkou-

mat svdectví a mít ponkud vtší požadavky. Od koho
Sylvius má tuto rozmluvu? Nebyl v Praze. Kdo ji oznámil,

zda nebj-l to náhodou Jií sám anebo nkdo z jeho pátel,

a jaká by potom byla její cena? Nebyla-li by to prost
jedna z onch tuek, jež ustanoveny byly k tomu, aby pi-
pravovaly veejné mínní, a jichž Jií, jak nikdo nepopírá

užíval velmi obratn. Eneáš Sylvius pijal anekdotu s nadše-

ním jako vše, co lahodilo jeho obrazotvornosti. Jeho vypra-
vování obsahuje více nesprávností, pro v této vci dávat
mu víru? Ostatní svdectví dokazují jen jedno, že v Praze
faktum uznáno bylo za pravé. Že nepátelé Podbradovi
pijali je bez reptání, neznamená nic, protože jejich taktikou
bylo, aby vylíili Ladislava jakožto velmi píchylného panu
správci a takto chování Jiíkovo uinili ohavnjším.

') Cizí panovníci pokládají již království za volebn.
Poselstvo francouzské, v jehož ele byl Lenoncourt, žádá
koruny pro Karla, syna Karla VIL

*) Katolíci v království byli ovšem nejmén spoko-
jeni. Neodvažujíce se zejmého odporu jakožto velmi ne-

bezpeného, ,, tupili volbu" viníce pány, od nichž byli opu-
štni. Volba Jiíkova dala podnt k sporm velmi živým.
Ob práce o tomto pedmtu nejdležitjší jsou: Tom-
kovy Djiny Prahy VI., 289—298 a Bachmannovo
,,E in Jahr bóhmischer Geschicht e". Proti

platnosti volby uinny bjdy dv vážn námitky: pedn,
na snme byly zastoupeny pouze echy ve vlastním slova

smyslu, Morava, Slezy a Lužice nemly tu zástupc. —

•

Stálým bylo nárokem ech, že si pipisovali výluné
právo volit krále; tento úchvat, protivný jak právu tak
spravedlnosti a zdravé politice, vzbudil prudké žaloby
v zemích pivtlených. Dlužno pipomenout jen, že r. 1458
pedchozí pípady pály nárokm eským. (Viz Kalouskovo
eské státní právo. str. 294. a násl.) — Po druhé, že

snm zasedající v Praze již tím byl :,edmtem oprávnného
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podezení; podléhal neodolatelnému nátlaku veejného nu-
nní. — Jest nade vši pochybnost jisto, že lid Jiíkovi
upímn pál úspchu a že jeho pání úinkovalo jaksi na
stavy; ale takto veejné mínní svým psobením neruší

výsledku hlasování; jinak musili bychom tvrdit, že zákony
svobodn odhlasované jsou jen ty, které naprosto odporují
nadjím vtšiny. Zda bylo užito podvodu i násilí? Dlugoš
mluví o zastrašení pán katolických, ale Eschenloer popírá

to s pozoruhodnou jasností: ,,Všickni echové, prý, kteí
byli pítomni, poslušenství ímského nebo sekty Rokyca-
novy, obojí byli sjednoceni a svobodni pi této. volb."
Nelze popít, že svdectví Eschenloera, jehož nepátelství
k Jiímu dobe je známo, má tu vtší váhu nežli Dlu-
gošovo. Na dkaz strachu, který sklioval msto, uvádí
se náhlý odjezd posl Budišínských a Zhoeleckých, jedi-

ných to pedstavitel zemí vedlejších, kteí se objevili

na snme: pokládali prý za dobré se vzdálit vzhledem ke
hnutí národnímu. Nic však nedokazuje, že byli opravdu
ohroženi; vzdálili se asi, protože nepochybovali již nijak

o výsledku volby, již svou pítomností nechtli schválit

jaksi. Rokování bylo vedeno velmi dstojn a vážn; samo
váhání katolík prokazuje jejich svobodu. — Zda byly hlasy

snad zakoupeny? Co lze íci, jest pouze, že žádný pramen
vážný nepotvrzuje toho. Zdenk ze Šternberka pevážnou
ml úast v rokování a došel hluné pochvaly. Jan z Rosen-
berka a Zbynk z Hasenburka páli rovnž Jiímu; všickni

ti byli katolíky. Jak3''mi prostedky získal jejich podporu?
Zdá se, že toho nezvíme nikdy. Voigt se domýšlí, že spolu-

psobila otázka statk církevních, a toto mínní není pravd
nepodobno. Zkrátka, neteba píliš rozbírat volby, a volba

Podbradova, tuším, byla jednou z tch, které ješt nej-

lépe obstojí zkoušku.

•) Viz o této první ásti kralování Podbradova
práci Bachmannovu: Ein Jahr bohmischer Geschichte a
Bóhmen und seine Nachbarlánder unter Georg von Po-
diebrad (1458— 1461).

^'^) Takový jest pravopis Voigtv a nikoliv eho
z Heimburka (Sybes hist. Zeitschrift, V., str. 467. i. 52.),

rovnž Bachmannv; Tomek píše eho z Heimberka, ale

neudává dvodu.
^^) Viz zajímavý list Jiíkv k Piu II. ode dne 11. pro-

since 1461 ve Script. rer. Silesiac, VIII.,'68—69. Není zhola

žádného dvodu, abychom pochybovali o upímnosti králové.
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^) Vyjednávání stran volby Jiíkovy v íši nmecké
zabírají skoro dv léta, od msíce dubna 1459 až do m-
síce bezna 1461. Viz o této dob Bachmannovy spisy:

Bóhmen und seine Nachbarlánder a Deutsche Reichs-

geschichte. Autor dochází závr zcela opaných, nežli

jsou moje, a zdá se mi, že píliš jest ovládán antipathií

svou k Jiímu. Viz vypravováni Tomkovo, VIL, str. i.—20.

Plán o volb byl obnoven v dob nejzuivjšího boje se

stolicí papežskou, ale ovšem bez jakékoli nadje v úspch,
") Aeneas Sylv. Hist. Boh. Kap. LXII.: ,,Ecclesia-

sticas ceremonias sua quisque pro fide gerit. Sacrificia ea

facimus quae credimus Deo grata. Neque nostri arbitii

est credere quod velimus. Victa magnis rationibus mens
humana nolens volens capitur . . . Mihi persuasa est sacer-

dotum religio." Vypravování Sylviovo v svých podstat-

ných rysech potvrzeno jest od Eschenloera.

") Ponech si tuto odpov pro sebe, jsi-li moudrý,
nebo dones ji našeptávam, kteí tebe poslali ke mn.
Patrn tudíž Jií právem nebo neprávem myslí, že na nm
vyzvídáno, i odpovídá diplomaticky.

^) Neque enim alta sentio et timeo ne offendam,

neque mihi confido neque nostris sacerdotibus habeo fidem
(Epist. 130., str. 667.).

^•) Dlužno však pipomenout, že v téže rozmluv
Jií trval na rozhodné poteb zachování kompaktát:
,,Nisi pacta serventur, neque pacis locus erit neque con-

cordiae mentio." Obhajoval také velmi urit pijímáni
podobojí: ,,Nam qui sub specie panis communicari jussit

et sub specie vini jussit."

") Tomek VIL, str. 24. •

^*) A to ve chvíli, kdy papež práv vyobcoval z círk\e

viklefisty a prohlásil za zbavené svých hodností všecky,

kdo zblízka nebo zdaleka se spojují s nimi.

") Tato písaha, jejíž dležitost jest na bíle dni, byla
nkolikrát uveejnna. Podáváme tu místa nejvýznanjší
podle textu, jaký podává Frind, ,,Die Kirchengeschichte
Bóhmens FV., 465.: ,,Ego Georgius . . . spondeo, polliceor

atque juro . . . quod ab hinc in antea et deinceps fidelis

et obediens ero sacrosanctae romanae et apostoUcae Eccle-

siae ac Sanctissimo Domino nostro Calixto divina provi-

dentia papae tertio ejusque successoribus canonice intran-

tibus et eis obedientiam et conformitatem ad morem ali-

orum catholicorum et christianorum Regum in unitate

orthodoxae fidei, quam ipsa Romana catholica et aposto-
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lica Ecclesia confitetur, praedicat et tenet, fideliter observabo
ipsamque orthodoxam et catholicam fidem protegere, tueri

et defendere volo toto posse populumque mihi subjectum
secundum prudentiam a Deo datam ab omnibus erroribus,

sectis et haeresibus et ab aliis articulis Sanctae Romanae
Ecclesiae et fidei catholicae contrariis revocare et avertere,

catholicae et orthodoxae fidei observantiam et obedientiam
conformitatemque et unionem ac vitam cultumque Sanctae

quoque Romanae Ecclesiae reducere et restituere volo et

laborem quoque dabo et adhibebo omnem diligentiam, ut

omnia praescripta compleantur toto meo posse et conamine
ad laudem et gloriam et honorem Dei et exaltationem

sanctae catholicae fidei." Za hromadou epithet se skrývá
zlé pikoí, za hromadou synonym slib dvojsmyslný. Srovn.

Bachmanna, který tuto písahu pokládá za bezvýminené
odpisáhnutí utraquismu a za opuštní kompaktát. (Deutsche

Reichsgesch. I., str. 88.).

2") „Communionem utriusque speciei nunquam puta-

vimus haeresim sapere" vzkázal Pius II. Jiímu. Comment.,
X. —

21) Možná-li myslit, že Ludvik XIV. byl by váhal

jediný okamžik uinit písahu Jiíkovu, a tím by se poklá-

dal zavázaným nezachovávat lánk deklarace knžstva
z roku 1682?

*2) Takové jest mínní Tomkovo VIL Pedmluva,
str. IV. Ob strany se shodly o textu, k jehož výkladu
každý podle svého zpsobu si osoboval právo. Nepejíce si

roztržky a nemohouce se srovnat, spokojili se dvojsmyslnosti.

2^) Goll v píznivém posudku, jejž vnoval mé práci

(Viz eské Athenaeum VI. , str. 151— 154.). zdá se klonit

k mínní, že Podbrad doufal v možnost dostát své pí-

saze. Není to nemožné a celkem dosti se podobá pravd,
že nebyl fanatickým kališníkem. Ale to hrub nemní vci:

nech jeho zámr byl jakýkoli, plyne z toho pece podnt
k výtce, že skuten nebo na oko uinil slib, kterého splnit

nemohl.
**) Listy papežovy ode dne 13. íjna 1458 a 21. ledna

roku 1459.
26) Srovn. Frindovu ,,Kirchengeschichte", IV. str. 47.
2*) Shledal brzo, že král eský je vítznjší, než by si

byl pál, i pokusil se o zastavení jeho úspch: celkem

ml jen slova, kdežto Jií držel sázku. Odtud promna
v jeho chování dosti patrná. Pius II. se pokoušel zamnit
výrazy, jichž byl užíval! stavl se. jakoby nemluvil víc
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o králi, ale o království eském, psal Slezanm, že udlil-li

Jiímu titul královský, uinil tak z nepozornosti. Pozdní

to lítost; popud byl dán; chtje náhle jej zastavit, dával

se v nebezpeenství, že se prozradí zbyten. Pokládal za

lepší vrátit se ku prvému svému plánu ale jeho bdlost
se osvžila ješt víc a pimísilo se k ní nco hokosti.

2^) Griinhagen, str. 304.
2*) Eschenloer, vydání latinské, 74. 1459.
*•) Dne 20. bezna 1461; G. Voigt, Enea Silvio de

Picolomini III., str. 456. Srov. list jednatele Jiíkova
v ím, v nmž oznamuje mu vážnost situace. (Fontes

rer. Austriacarum, XX., . 238, 5. dubna 1461.)

"•) Zdá se mi skuten nesnadno se domýšlet, že

opravdu doufali v obrácení utraquist.

'^) Podle Frindovy Kirchengeschichte IV., str. 52. Ro-
kycana prý kázal proti Jiímu v chrám Týnském, ale

skutek jest více než pochybný bez jiného dkazu, nežli je

vypravování Hájkovo vždy podezelé. — Pohnutí utra-

quist, zdá se, že Goll [Athenaeum VI., str. 153] nepojímá

opravdu. Starý kroniká však dí (str. 176.): ,,Toho roku na
zelený tvrtek biskup Vratislavský kázal na hrad Praž-

ském proti kalichu. A z toho strhla se veliká boue v mst
Pražském proti tomu tlustému biskupu." Ješt význa-
njším zdá se mi náhlý návrat králv.

••) Bachmannova Reichsgeschichte, str. 94.

••) Nikdo nemohl dojít práva mšanského, být pijat

do cechu, koupit dm neb usedlost, leda když se za-

vázal písahou ku pijímání pod obojí zpsobou. (Bach-

mann id., str. 93.)

**) Radikálové vždy tžce snášeli mírnost Jiíkovu;
tajíce v sob hnv, stžovali si, že píliš ústupk se iní
bludu a že se zdržuje jejich propaganda. ,,Po tolika ví-

tzstvích získaných nad touto nevstkou za panováni Ji-

ího, Jiího našeho krále, když naši konšelové,

páni a knží vládnou, který kazatel by se odvážil jmenovat
církev ímskou synagogou satanovou . . . antikristem nebo
zvíetem desítirohým . . . Kam podla se naše smlost a
síla naší duše? Tratíme srdce, duch statený nás opustil;

my vítzové patrn pemoženi jsme od pemožených."
List Martina Lupáe; není datován, ale zdá se, že je z prvních

let kralování Jiíkova. Manuálník Václava Korandy, sti. 149.

••) „Cosca inter paucosregj acceptus ejus perfidiae

comes." praví Pius II. v svých Pamtech, kniha VII.

Denis-Vanfiuia. Konec samostatnosti eské. L Q
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••) Václav Koranda z Plzn (1424— 1519) byl

nástupcem Rokycanovým v úad administrátora konsistoe
kališnické. S velikou horiivosti hájil ueni utraquistického

proti katolíkm a rznovrcm. Zstavil etné spisy po-

lemické a vypsání poselstva roku 1462, jež uveejnno
bylo ve Výboru literatury eské II., 663.—714. Srovn. Ji-

rekovu Rukov literatury eské. J. Truhlá roku 1888

uveejnil nákladem kr. eské spolenosti nauk v Praze
velmi zajímavý rukopis, jehož ostatn užil již Palacký,
totiž Manuálník M. Václava Korandy; pravý nápis by byl:

Sbírka písemností Korandových: obsahuje vskutku vedle

nkolika spisv od nho sepsaných listy jemu poslané
nebo rozliné kusy od nho sebrané; je to vzácný pramen
pro pouení o církvi eské té doby a o stavu duševním
v druhé polovici XV. století. Co se týe Korandy samého,
jeví se nám jakožto poctivý pastý duchovní, prostý a
pímý, ale ducha prostedního; jeho pesvdení jest jak

Dbmezené tak pevné.
^') Celkem náky katolík jsou nám známy toliko

z pramen vratislavských, tudíž velmi podezelých. Jsou
dosti neurité a nezdají se ukazovat na velmi etná fakta.

Jest vru ku podivu, že katolíci eští, jestliže mli opravdu
vážné stížnosti, nepednesli jich veejn. Nic nedokazuje
dále, že král schvaloval toto bezpráví. Msta mla samo-
správu dosti rozsáhlou a veejné mínní bylo dosti jemné,

aby myslil, že lépe je se zdržovat ve vci tak choulostivé.

Pravý vinník tohoto pronásledování byl papež, kterýž,

odmítaje všeliký ústupek, nutil krále, aby šetil více pod-
obojích.

'*) Smýšlení poslucha vyniká v Pamtech Pia II.,

kap. VII. Sacerdotes lingua prompta et Hussitarum insaniae

audacissimi assertores . . Voce sonora atque oratione prae-

cipiti.

'•) O tomto snmu Pražském viz Voigta, Enea Silvio

de Piccolomini III., str. 471. a násl., Bachmanna, str. 236,

Tomka, str. 48. —
*°) Za pedešlého vyjednávání Fantin pedložil králi

podrobný souhrn žádostí dvoru ímského. Celkem šlo

pímo a prost o to, aby vyhlazeno bylo vše, co se stalo

od poátku revoluce. Jiímu nabízen úkol estný — a

lehký — aby se stal pronásledovatelem svých vrných
pívrženc. Plán legátv (vydán od Markgrafa, Script.

rer. Silesiac. VII., iii.) je zajímavý též proto, že nám
ukazuje, eho se týkaly v skutenosti žaloby kato-
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llk. Dv byly pouze stížnosti jejich: universita pražská

odmítá nekaliániky a k úadu konšelv a purkmistr voli

se muži nepející katolíkm. Šastni protestante eští,

kdyby nebyli mli nikdy tžších píin k nákm!
*^) e Fantinova, jak podána jev Pamtech, kap. X.,

jest neobyejn prudká: ,,Non íeret ista Pius: habet arma,
quibus rebellionem tuam coerceat, regno privaberis et tan-

quam perjurus et haerecus extra Ecclesiam fies et in hoc

seculo infamem te reddes, in altero poenas dabis impietatis".

^) Vytvoila se jistá legenda o muednictví Fantinov.
..Život legátv jest v nebezpeenství, teme v Pam-
tech Pia II.; král pichází do jeho vzení, a ponvadž
Fantin jeví se neoblomným, Jií stží se zdržuje, aby ruky
své nevložil na nho." Neteba dokládat, že tyto násilné

skutky jsou naprosto smyšleny.
*^) ,,Pius Fantinum reversm magno in honoe habuit

et dignum episcopatu censuit, cui ad martyrium pro veri-

tate tuenda sanguinis effusio non defuisset". Lehké mu-
edlnictví! Pamtí kniha X.

**) Tas neboli Protas z Boskovic, biskup Olo-

moucký od 1. 1457 do 1482, náležel slavnému rodu morav-
skému. Vynikal jak vlastnostmi duševními tak upímností
svého vlastenectví. Studoval ve Vídni a v Itálii a byl jedním
z pedních pedstavitel humanismu v echách. Založil

roku 1466 v Olomouci první tiskárnu moravskou. Záliba

ve vdách a umnách dále trvala v jeho rod. .

*®) Jošt z Rosenberka (1428—^1467) byl druhý
syn povstného protivníka Jiíkova Oldicha z Rosenberka.
Byl tudíž bratrancem Jiího, k nmuž choval opravdovou
úctu, a jenž osvdoval mu velikou dvru a lásku. Jakožto
muž vzdlaný, pítel vd a um, eník, osvdený vla-

stenec, nepítel písných prostedk, pedstavoval knžstvo
národní, samostatné, daleko vzdálené od uení ultramon-
tánského, jež tehdáž hlásáno bylo od Hilaria Litomického.

**) Jošt neuml dosti nmecky, aby kázal tímto ja-

zykem. Pro svou náklonnost k Jiímu a pro své vlaste-

nectví slovanské byl velmi neoblíben v své dioecesi.

*') Bachmann, který zajisté nezveliuje moc a úspchy
Jiíkovy, mluví nicmén o pevládajícím jeho postavení

v Nmecku za této doby. (I., 419.)
*•) Spolek eskopolský byl jedním ze základ politiky

eské a názor o vzájemnosti slovanské byl velice rozšíen.

Jií nejvtší váhu k'adl vždy na zachováni dobrých styk
9*
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8 Polskem, a daí se mu v tom, akoli situace byla nesnadná.

Je to jedna z hlavních píin jeho moci.
*') Bachmann, str. 497.
^") List Fantinv ode dne 13. bezna 1463.
^^) Prokurátor vratislavský píše 15. bezna: Kardinál

(Mikuláš 2 Kusy) ekl mn, že kdyby císa uinil to (totiž

zakroil ješt v prospch Jiíkv), v záptí by sledovalo,

že za krátko zvolen by byl nový císa jakož i nový král."

*2) Script. rer. Siles. IX., 58.

63) Ib. IX., 70.

6*) Palacký pipisuje samému králi první myšlenku;
ostatn zdá se mi, že této episod pikládá dležitost po-

nkud pílišnou a zvlášt píliš vznešenou váhu mravní.
Srovn. o této otázce Markgrafa, tJber Georg's von Podie-

brad Pian eines christlichen Fiirstenbundes v Syblov
Hist. Zeitschrift XXI.

66) Podrobnosti plánu bývaly asto mnny a nikdy
nebyly pesn stanoveny. ^larini náležel k oné tíd
opravc, kteí stanoví pemnu spolenosti — v celku —
a neredigují ani jednoho zákona



HLAVA CTVRTA.

Jednota panská a Matyáš Korvin.

(Pavel II.; nové kroky stolice papežské proti Podbradovi.
— Stav zem eské: vdy a umní; vítzství národnosti
slovanské; obnova moci královské. — Stav panský: Zdenk
ze Šternberka a jednota Zelenohorská. — Vyobcování
z církve (1466). — Matyáš Korvin a zápas s Uhry. —

Smrt Podbradova (1471); výsledky jeho panování.)

. Poslední slova Pia II. obsahovala žádost,

aby se pokraovalo v jeho podniknutí. Na vý-

pravu krizovou, pro niž mysli nikdy mnoho se

nezajímaly, brzo bylo zapomenuto, a pée o obranu
kesanství odkázána tm, kdo pímo byli ohro-

žováni od Turk. Za to nový papež Pavel II. (1464
až 147 i) potlaení kacíství uinil hlavním cílem

svého pontifikátu.

Nejpednjší vlastností nástupce Pia II. byla

jeho krása: zakládal si na ní, a stží bylo mu vy-

mluveno, aby nepijal jméno Formosa (Krás-

ného). Jsa ducha obmezeného a prudkého, po
svém pedchdci nezddil ani jemnost mysli, ani

hlubokou znalost politiky evropské. Jednohlasná
jeho volba byla jedním z onch rozmar sboru
kardinálského, jež tak asto pekvapovaly svt;
náhlým svým povýšením byl opojen, však jeho

ctižádost nebyla oprávnna aniž podepena ve-

likými zámry, a jeho svéhlavost, kterou ml za

pevnost, nebyla schopna výpotu. Po snech theo-
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kratikých, jež v zásadé lze pipírnt a jichž v sku-

tenosti nelze upotebit, ale jež jsou vznešené

a velebné, následovala malicherná pýcha, libující

si v písné etiket a ve vynášení kiklavého pepychu.
Pavel II. jest první z onch prostedních nebu
pevrácených papež, kteí na konci XV. a na po-

átku XVI. století uinili z papežství moc toliko

svtskou a pohrdajíce jeho pravým úkolem pi-
pravují mu svými výstednými nebo neobratnými
skutky nezastavitelný úpadek: zatím nejnebezpe-
njší nepítel, s jakým mohl se stetnout Podbrad.
Proti takovému lovku co znamenaly dmyslné
obraty a dvtipné prostedky? Bylt horší než sek-

tá, duch neprozíravý a neschopný, jenž vrhal

by se vždy vped, neznepokojuje se v nejmenším
možnými výsledky svých in. Této prostot du-

ševní bylo celkem dojít k týmž koncm jako nejhor-

livjšímu fanatismu, a pi protivách v historii tak

obyejných tento nedostatek obratnosti byl nej-

vyšší obratností. Papež bez rozmyslu a míry zasy-

pávaje Jiího odsudky a klatbami, zavazoval se

ped kesanst em, že nesvolí k žádnému narov-

nání a že neustane, dokud nepotlaí kacíství;

jeho rozhodnutí takto pyšn vyslovené mlo strh-

nout vlažné, zab zpeit bázlivé, pedráždit choutky

a do boje hnát všecky, kdo mli píinu nebo zá-

minku hnvat se na krále eského.
Bulla, kterou Pius II. pohánl Jiího ped svj

soud, nebyla prohlášena. Prostednictvím císae

a biskupa vratislavského usilováno o novou lhtu;
Pavel II. k ní svolil, nechtje zahájit svou vládu

projevem neúprosným. Ale byl to jen odklad a

nikoli pedehra zmny politické. Nepátelé krále

eského, poslové vratislavští a nkteí z nejváže-

njších kardinál, Karvayal a Bessarion. néiléhali
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na písné prostedky. Ostatn se zdá, že Jií ne-

zachoval mnoho peludv o možnosti pímého
smíru s církví. Úední styky, jichž hledí dojít s í-
mem, nemají asi jiného cíle než dokázat jeho dobrou
vli a uspokojit spojence. Za to rozvíjí velikou

innost s jedné strany, aby získal prostednictví

jednotlivých knížat, jejichž hlas mohl být slyšán

v ím, a s druhé strany, aby rozepi Cech se sto-

licí papežskou zmnil v otázku evropskou, když

by druhým panovníkm vysvtlil význam zápasu,

v nmž šlo mnohem mén o dogma nežli o dstojnost

a samostatnost moci svtské. Tím úmyslem chce,

aby jeho spory s papežem byly souzeny ne od

soudu papežského, ale od konference mezinárodní,

která rozhodne mezi obma stranami.

Této chvíle nastalo v Evrop jakési ztišení

po pedešlém lomozu a pohnutí. Války, které zpu-

stošily Prusko, Polsko, Nmecko a Itálii, skon-

ily nebo se konily práv. ekl bys: sbírání se

ped krisí, jež pedvídána a jejíž hrzy tušeny.

V tomto okamžiku postavení krále Jiího' je znan
lepší nežli za roztržky s Piem 11. : velmi obratn
pemístil spory, novým obratem, jejž dal roko-

vání, dovedl vyjít z postavení osamoceného, ke

kterému byl odsouzen svou vrností ke kalichu.

Akoliv následkem posledních ran pedsudky nábo-

ženské ponkud byly oteseny a a legátové papežští

píšt velmi tžce sebrali nkolik tisíc kižák
proti husitm, obvinní z kacíství bylo vždy
velmi nebezpené: Jií konen uvedl skoro v za-

pomenutí, že jest náelníkem sekty, která v n-
kterých kusech podstatných se oddluje od církve;

povolal k sob ehoe Heimburského, jehož všecken

život byl toliko odporem proti nárokm papež-

ským a jenž od vévody saského byl mu doporuen
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jakožto muž nejschopnjší k obran jeho práva
královského.^) Takto se stavl na pdu ústavního

práva evropského. Otázka kalicha ustupovala jiné,

mnohem dležitjší: zda mocnái piznají papeži

právo, aby voln nakládal s korunami a sesazoval

krále?

Manifesty Heimburkovy a podniky Podbradovy
se neminuly s úinkem. Nkolikrát císa, vévoda
bavorský, knížata saská zakroovali doléhajíce

na papeže, aby svolil ke schzi této konference

mezinárodní, jejímuž vyšetování král zavazoval

se podrobit své chování. Na snme Norimberském
(v listopadu 1466) prese všechen odpor legáta

Fantina de Valle, osobního nepítele Jiíkova,

knížata nmecká se usnesla vypravit poselství

k Pavlu II., aby mu byly vyloženy nesnáze

zejmé roztržky a povinnost nerozptylovat sil

kesanských vi nebezpeenství tureckému. Op-
tované domluvy kurie se rozbily o liknavost Kazi-

míra Polského, který zamítal korunu eskou.
Ludvík XI. slavn pijímal posly eské a proje-

voval nejlepší smýšlení o Jiím na velikou nevoli

svých rádc církevních.^) Tmito úspchy velmi

skutenými vysvtluje se dvra krále, jenž byl

v pravd dost optimistický. ,,Dkujíc pánu bohu
šastn se nám vede," psal synu svému Viktori-

novi.^) Jeho nepátelm nezbývalo než spoléhat

na zázrak. ,,Pro," volal Karvayal, ,,mit vše roz-

umem lidským? Nemáme-li Bohu ponechat nja-
kou úast ve vcech dležitých? Nepodporuj e-li

nás ani císa, ani Uhersko, ani Polsko, nuže, ruím
za to, Pán pomže nám a pote hlavu bezbožnou.

ime svou povinnost, on uiní ostatní."*)

A pece Pavel zachovával hroznou pednost
ped Jiím, a všecek svt to znal, papež, král 1
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moci neutrální. — Jaké prostedky ml Podbrad,
aby udržel panovníky okolní v svém spojenství

nebo v neutralit? — Theorii, slova, vzájemnost
krále vi úchvatiim theokratickým; zda zvítzí

vždy tato mravní úvaha nad bohatou odmnou,
již nabízela kurie, podávajíc Cechy tomu, kdo s trnu
svrhne kacíe? Nastane nevyhnuteln okamžik, kdy
o nebezpený podnik se bude pokoušet nkterý cti-

žádostiv^c. Není podivno, že vysk^iil se pretendent

k vykonání velikého díla dvoru papežského, ale

s podivením jest, že bylo teba pretendenta toho
hledat tak dlouho. Strach jdoucí z moci Jiíkovy
zajisté byl velmi veHký, jeho bdlost a obratnost

diplomatická velmi znamenitá, ježto po nkolik
let nikdo se neodvážil sáhnout po skvlém ddictví,

jež prohlášeno bylo za uprázdnné. Zatím Jií byl

klidný se strany zahranin, však duševní stav

v Cechách poal ho ponkud znepokojovat.

Pokojem a poádkem od krále uhájeným
rozmohl se velice blahobyl zem. Z pamtníku
Mariniho se dovídáme, že Jií si vyžádal od nho
plán, kterak zlepšit minci, zvtšit výnos bání

zlatých a stíbrných, rozmnožit finanní zdroje

panovníkovy a zvelebit obchod.^) Prostedky na-

vrhované Marinim nejsou celkem ani zcela nové
ani velmi šastné, ale z otázek králových poznáváme,
jak rozuml svému úadu panovnickému a jak živý

zájem ml pro všecky poteby svého národa. Ostatn
více nežli zvláštními naízeními vrátily se opt
práce a bohatství obnovou soud, bezpeností
cest a upokojením myslí. Stopy válek obanských
byly vyhlazovány rychle. Universita, v úplném
úpadu od doby revoluce, nabyla opt trochu i-
losti a živosti, akoli nesnášelivost kališník brzo

odvrátila od ní znova katolíky.')
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Jedním z nejosudnjších následk kacíství

bylo, že oddlilo Cechy od ostatního svta a to

práv v dob, kdy vánek renaissance zúrodoval
duchy a kdy kvasila nová vzdlanost. Cechové
se stranili cizích universit, kde byli podezelí a ne-

radi vidni ; duševní styky s druhými zemmi bývaly
nesnadné a ídké; pestávajíce na plachém osamocení,

pohrouželi se v hádky theologické, a jejich innost
se vysilovala boji dogmatickými, mnohdy nudnými.
Prese všecky tyto pekážky a a doba neoplývala

zajisté výtenými spisy, vliv vlády Jiíkovy jevil

se i v písemnictví. Theologie pozbývala pdy:
jisté úsilí se zrailo o vybavení se z prací píliš

výluných, v nichž tak dlouho vyerpávala se

všecka duševní síla Cech. Nkteí katolíci ze svých

cest nebo ze svého pobytu v Itálii pinášeli zálibu

pro starožitnost a šíili ji v svém okolí. Eneáš
Sylvius, jenž byl pedchdcem humanismu v Cechách
až do své smrti zstával v korrespondenci s n-
kolika nejpednjšími uenci eskými, mezi ji-

nými s Prokopem z Rábsteina. Na universit mistr

eho Pražský vykládal a vysvtloval Vergilia,

a mezi jeho posluchai byli dva mužové, povolaní

k sláv velmi nestejné, ale oba velikostí svých

myšlenek a rozsahem svých vdomostí pozoru-

hodní, Viktorin Kornel a Jan Šlechta ze Vsehrd.

Hnutí to bylo ješt velmi obmezené a širšímu

obecenstvu skoro lhostejné; krásná umní, litera-

tura ve vlastním slova smyslu byla dokonce bdná:
ale z toho nesmíme usuzovat oslabení tvrí síly

eské za této doby a duševní úpadek národa.

Každý as není píhodný k rozvoji velikých

dl slovesných. Plody prvního ádu, okouzlující

píští pokolení svou vznešenou a istou krásou,

potebují k vzniku svému klidu a míru; aby
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nauky shrnuly se v nkterou z unch theorií ko

nených, jež budí a poutají pozornost, musí být

jisty zítejšku a nesmí zápasit o jsoucnost; historie

jest možná teprve-, když boj skonil a vášn pf)-

tuchly. Význanou vlastností doby Jiíkovy jest,

že byla dobou bojovnou. Nemá ani básníkv ani

djepiscv: má eníky, pamfletáe a satiriky.

Století XV. vbec není dobou koneného tvo-

ení, nýbrž pípravy. Všudy boj o vybavení se

ze zastaralých tradicí a poteba nových forem i my-
šlenek. Kdežto humanisté se dávali do školy an-

tické, hledajíce u Rekv a ímanv tajemství

krásy esthetické, Cechové se oddávali zkoumání
nkterých problém filosofických a politických,

které pod tou neb onou formou nepestaly vtírat se

duchm. Nech jdou za praporem jakýmkoliv,

utraquisté jako Rokycana a Václav Koranda,

mystikové jako Chelický, ultramontáni jako Pavel

Židek a Hilarius, politikové jako Jan z Rabšteina

a Vilém z Rábí, vždy hledají pravdy s upímnou
láskou a smlým rozumem. A píší latinsky nebo

esky — co stává se vždy astjším zvykem — se

zvláštní smlostí a zajímavou pesností pedklá-
dají rzná ešení, jež možná pijmout v tchto po-

chybných a vážných otázkách o pomru církve

k státu, o svobodném badání, o právech svdomí.
A nejvýš dležitá je tato doba tím, že se ro-

kování neúastní jen nkolik uenc. Pedním vý-

sledkem reformy náboženské bylo, že pimla
filosofii sestoupit s kathedry: bylo teba obrátit

se k rokování veejnému a ku pesvdení osob-

nímu. Zajisté tyto polemiky náboženské dnes

zdají se nám hodn plané a nudné. Ale nezapomí-

nejme, že to jest první veejné probuzení ducha
zkumného, první píklad národa, který bádá a myslil
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Až posud se véilo a poslouchalo; nyní se pemítá
a volí. Toto odvolávání se k lidu ve vci víry bylo

jednou z hlavních stížností katolíkv, a biskup

Jošt z Rosenberka'') odsuzoval oste ty, ,,kto ze

všech obecních lidí chtie doktory zdlati, lépe by
uinili, by je vhod nauili, než preuili; jakož iní

cierkev svatá obecná, že uí lidi ty vci, kteréž jsú

potebné" a nevidí, že ,,peuení zuostanú s tmi,
ktož sú neuvili". Marné námitky a zbytené
náky! Jisté zásady jednou prohlášené jsou nepe-
možitelné a jejich dsledky se vyvinují s neodolatel-

nou mocí síly pírodní. Jedním z nejnebezpenjších
zavedení svobody jest, že ti, kdo jí odpírají, musí

jí používat. Katolíci, aby zachovali své pívržence,

se své strany dovolávali se jejich soudu a násle-

dujíce svých protivník na jejich pdu polemickou,

bezdky stávali se takto silou psobící k osvobo-

zení všeobecnému.

Proto velmi rychlý rozvoj knihtiskaství v Ce-

chách, tak rychlý, že nkteí vlastenci eští své

vlasti pisvojovali est vynálezu jeho a v Guten-

bergovi vidli Jana Kutenského. Roku 1468 vyti-

štni byli v Plzni Letopisové Trojanští a to tak

dokonale, že to jist nebyl první pokus dlník
eských. Knihtiskáren pibývalo velmi rychle,

ale taková byla poteba poznání a pouení, jež

se zmocnila duch, že nestaily k vydávání po-

tebného potu knih a že mnoho spis eských
musilo být vydáno v Nmecku nebo v Itálii.

Za této doby snad žádný druhý národ v Evrop
nebyl pojat takovou touhou po tení a vdní;
nikde život duševní a mravní není tak silný, školy

tak etné a tak dobe zízené. Záliba pro badání

a zkoumám proniká rzné vrstvy národa, šlechtu

i lid obecný; poet tená je znamenitý, a v nej-
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hloubání náboženského udržují pokolení od po-

kolení obyeje vážné, ušlechtilé a dstojné. Celá

zem eská tím nabývá znenáhla zvláštní tvárnosti;

nái'od povahou, jakož i chováním odlišuje se

uritjšími rj^-sy od okolních národ; vyznauje se

rázem husitským tak velice rozdílným, že všeliké

pokusy o splynutí s druhými národy zmaí se bídn.

Cechové uráženi a pronásledováni v cizin,

tou mrou, jak jejich nira\Tií osobnost se sesiluje

takto, sbírají se a velejší láskou pivíjejí k ohrožené

vlasti. V této dob práv Slované eští pokoušeh

se s nejvážnjším úsiHm, aby cizincm odali opt
území nkdy ztracené- a zajistili si výluné poli-

tické panství; v této dob také pevaha domácího
živlu byla nejjasnji na jev. Jednou z hlavních

stížností proti Sigmundovi a Albrechtovi byl je-

jich pvod nmecký: každý instiktivn cítil nebez-

peenství, jemuž boji náboženský-mi vydána byla

zem eská, a potebu stále ilé bdlosti. Nkolik
spis bylo vydáno, aby oživeno bylo záští proti

Nmecku, — starý Dalimil,^) jehož kronika je ten-

denní spis národnostní, domnlé privilegium Alex-

andra, jenž byl ,,království eckého pvod po-

átek, velikého boha Jupitera syn a pán mst,
kteráž pod sluncem a msícem leží; pošlapáte)

Peršanv a království medského obyvatel, pán
svta od východu slimce až na západ a od poledne

až do plnoci". — Protože Slované vždy vrn
sloužili Alexandrovi a chrabe bojovali, dává jim

v svobodné a vné držení všecky zem od plnoci
až do konin vlaské zem na poledni; nikdo jiný

nesmí tu sídlit, leda prijme-li panství slovanské.

Spis vypadá docela jako úední listina s daten?

a jmény svdkv a byla zajisté za pravdivou poklá-
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dána od veliké ásti tená. — Za vlivu takové pro-

pagandy vlastenectví se rozohuje a jest vru ve-
lejší tehdáž v Cechách nežli v Nmecku nebo v Uhích.
Po smrti Ladislavov Pražané volají, že nechtí ji-

ného krále než echa, a když Jií je zvolen, mnozí
se dávají do pláe, dkujíce Bohu, že zbavil je

panovník cizích.

Jedním z nejvýznanjších rys a zárove
slabostí kmene slovanského jest, že lehce zapo-

míná a nedovede mít dlouhého záští: nkolik
let pokojných postailo k ztišení tchto hnv,
a Cechové nemli již odporu k Nmecku, jakmile

jich již neohrožovalo. Však nemínili ztratit území
zvolna nabyté, nebo spíše hnutí slovanské bylo

tak hluboké, že trvá, i když boue se ztišila a pro-

ráží znenáhla poslední hráze a láme poslední pekážky
bez tlaku násilného, tém bez úsilí. Nejen že zákony
potvrzují politické a administrativní vítzství Cech,
ale zvlášt rozhodné jsou jejich pokroky sociální:

jistý poet pán nezná již než jazyk slovanský;

Jošt z Rosenberka nmecky mluví jen velmi ne-

dokonale; hejtman moravský a výtený právník

Ctibor z Cimburka neumí latinsky; Jií z Podbrad
nezná ani latinského ani nmeckého jazyka. eština
v písemnostech úedních, v listinách kanceláe
královské, v ízení soudním nabývá ím dále tím

vtší pevahy. Na peetech mstských a šlechtických,

na zvonech nápisy eské nahrazují nápisy latinské.

eština pekrouje i hranice koruny, šíí se na

venek a stává se diplomatickou eí ásti východní

Evropy Vítzství jazyka eského jest uznáno
tak dokonale, že i ti, kdo jím jsou znepokojeni,

protestují proti nmu se všemožnou opatrností. —
,,
Jedním jazykem se nevzdlá království," praví

Židek, ,,ale rozliností jazyk, zvykv a národ."
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A pipojuje hned: ,, Kterýž ml-li by v ohyzdu

eskou e, že by se jí uiti nechLéJ, aniž svým
dtem chtl by dopustiti, aby se uily esky, nemá
se mu vn dopouštti domu koupiti, zvlášt

v Praze."

Osvobození jeví se též v produkci umlecké,

jež svdí o bohatství znovu vzrstajícím a o jisté

pvodní vynalézavosti. Praha se zdobí velko-

lepými pomníky; v Plzni v Brn, v Litomicích,
v Klatovech a zvlášt v Kutné Hoe, jíž dáno
jméno eského Norimberka, etné a pkné stavby,

budovy veejné nebo soukromé, v svém provedení

ukazují vynálezy školy stavitelské dmyslné a za-

ímavé, a jejímu slohu ponkud se nedostává i-
stoty a správnosti. Sochaství a zvlášt ezbá-
ství jsou v rozkvtu. Hudba se vybavuje z tra-

dicí italských a erpá své nadšení z písní národních.

Mezi písnmi doby husitské nkteré jsou rozkošné

a uchovaly si veškeru elegickou lahodu nápv
prostonárodních; jiné svjhn vášnivým a divokým
rytmem vyjadují vztek rozpoutaných vášní nebo

vznt víry; mnohé z tchto nápv pešly do církve

nmecké.^)

Jaký rozdíl mezi stavem zem eské kolem
roku 1465 a mezi dobou po smrti Albrechtov!

Tenkrát krutá bída, všudy hlad, mor a zkáza,

strany ve zbrani, nepítel hrozící, jednota poru-

šená, hrza a zoufalství; a n5nií království šastné,

pokojné, strany umírnné, nenávist se rozplývá

v spolené oddanosti k vlasti, samostatnost ná-

rodní zajištna tak dokonale, že mizí záští kme-
nové, nemajíc podntu; roztržky dogmatické, na
míst kvasu k rznicím, stávají se blahodárným
povzbuzením; za anarchii smrt pipravující nastupuje

tichá práce plodného klíeni! Pomyslíme-li na to,



že tchto neobyejných výsledk dosaženo bylo

za neustálých obtíží diplomatických, na pdé
podryté pletichami pi hrozivých znameních strašné

boue, pochopíme vdný podiv, jaký k Jiímu
pojal všecken národ, lásku, vížící ke králi všecky,

kdo s ním páli si slávy a štstí Cech, i když se

lišili od nho náboženským svým pesvdením, a

úzkost, již pocítiU dív, než se rozhodli proti nmu.
A pece práv mezi svými poddanými Jií se

potkal se svými prvními a nejnebezpenjšími
nepáteli! Vykonanými opravami byl poškozen

mnohý prospch. Z pán, kteí za válek pedešlých
zvykli žít po svm zpsobu a neposlouchat jiné

vle než svých rozmar, mnozí neradi snášeli moc
královskou, pokládajíce za urážku, aby záviseli

na zákonu tak, jako jejich manové nebo poddaní.

Za bezvládí bylo hojn odmrtí: nové zmatky
poskytly by jim píležitosti rozšíit své výsady

a statky. U nkterých cit národní zvítzil nad
sobectvím kastovním, ale k toma bývalo teba
jistého hrdinství, a hrdinové bývají vždy výjimkou.

Duše všední a prostední pedevším vidly svj
pímý a patrný prospch: vybavit se z poslušenství

obtížného a na troskách moci královské založit

vlastní své panství. Zápas králv s papežem chout-

kám jejich dával áku úspchu, jíž nechtli pustit.

Vyšší šlechta, tvoící stav panský naproti

drobné šlecht, v 1 a d y k m nebo r y ti m,
mohla být velice spokojena výsledky revoluce hu-

sitské. Zmohla se jak vlastními svými vymože-
nostmi, tak oslabením druhých tíd.

Zatím co moc královská, skutkem ne-h právem
volebná, neslavn pozbývala svého jmní a vlivu,

co msta petržením stykv obchodních a vypu-

zením katolíkv a Nmc pišla na mizinu, stav
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panský více méné ákonn zmocnil se skoro všecii

statk církevních nebo korunních. Za válek velice

krvavých zaniklo mnoho rod: zbylé rodiny zd-
dily jejich jmní, založivše ohromná panství,

proež v radách a na snmích provozovaly vliv

neodolatelný. Páni svým potem neetní — bylo
na nejvýše padesát rod, mezi nimiž asi dvanácte

nejmocnjších — tvolili oligarchii velmi nepokojnou,

v níž nebylo poídku muž znamenitých, ale která

na neštstí starala se píliš o vlastní své pro-

spchy, aby mohla bedliv všímat si prospch
vlasti. Na chvíli byvše ohroženi demokratickým
hnutím táborským, pemohli sice protivníky, ale

zachovali záští k náboženské oprav, která málem
by byla zpsobila revoluci sociální, a velikou vt-
šinou byh katolíky. Nejznámjší rodové této vy-

soké aristokracie byli Rosenberkové, Švamber-
kové, Hasenburkové, Gutšteinové, Ilburgové, Rie-

senburkové a j., kteí vbec jádrem byli strany

Oldicha z Rosenberka, protože nechtla dopu-

stit, aby ,,nižší vládli nad nimi". Jií z Podbrad,
jehož pedkové nenáleželi k rodm v zemi nej-

mocnjším a nejbohatším, byl s vtšinou velikých

dom spojen velmi tsnými svazky píbuzen-
skými, a toto pátelství nebylo mu neprospšno
k dosažení moci. Po smrti Ladislavov se nepotkal

se žádným odporem se strany pán. Zda získal

je zvláštními shby? Snad. Ale v zásad, pro by
se byli protivili, aby jeden z nich povýšen byl na
trn? Jaký lepší prostedek, aby si pojistih své

úchvaty? Bylo to poslední slovo a vrch revoluce

feudální.

Poet ten byl bez hospodáe. Jií ml velmi

bystrý smysl pro své povinnosti královské, aby
v svých rukou nechal poškodit moc, jež mu byla

Denli-Vaniura. Konec lamOsUtnAiti £e«ké I

O
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svena. Opíraje se o stav rytíský a mstský vlc

a více se vzdaloval pán. Aby moci královské

zjednal opt njakou vážnost, utekl se ku pro-

stedkm tehdáž jediné možným, práv k týmž,

jichž v následujícím století užil obnovitel moci

panovnické, bratr Karla V. Ferdinand I. Své rádce,

domácí nebo cizí, volil celkem z drobné šlechty,

pravomoc rady a soudu dvorského, jež výlun zá-

visely na králi, rozšioval na ujmu rady a soudu zem-

ského, jež záležely toliko na snme a kde páni

byli u vtšin; zvlášt pak snažil se obnovit jmni
korunní. Kdežto pro vybírání berní obecných

nebo pro svolání hotovosti zemské skuten bylo

teba svolení stav, krái sám byl pánem dchod
vycházejících ze statk korunních, jež spravoval

podle svého zpsobu. V spolenosti ovládané ješt

ideami a obyeji stedovkými bylo posloucháno

rozkaz pano\Tiíkových jen potud, pokud byl

od poátku nejmocnjším pánem, to jest, nejbo-

hatším majetníkem v zemi. Ježto jmní korunní

za posledního pl století bylo rozmrháno, úkol

znovazízení jeho nebyl snadný; Jií ujímal se

ho velmi ile, snad se spchem ponkud netrplivým.

Nkolikrát užil svého práva až do krajnosti: pone-

chal si statky, ke kterým jeho nároky starými

zvyky byly málo oprávnny; nehled ke tradici

nedovoloval pánm porunictví nad bohatými

sirotky, jich píbuznými; bylo to dležité pro

n, nebo podle obyeje eského, když poruenec

umel, ddictví se dostalo poruníkovi. Tímto

zpsobem dosti písn užívaným a velmi vytrvale

provozovaným^'') Jiímu podailo se v nkolika

letech získat znamenité statky. Jeho moc vzrostla

práv tak jako jeho jmní i myslil již, že dosti

pevn sedí na trn, aby- založil dynastii a ucházel
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se o korunu pro svého syna. K tomu byl puzen

vnitním sdružením okolností i nutkán svým vla-

stenectvím. Djiny pouují nás, jakým osudm pro-

padly republiky oligarchické, a upomínky na po-

slední mezivládí byly píliš svží , aby se vtšina ná-

roda neobávala návratu osudné doby sporv oban-
ských a shonv o trn

Tím spíše páni byli velmi znepokojeni a mli
pro. Svolivše k volb Jiíkov, nemínili zajisté

ustanovit si pána. Cím byl tento muž, jenž chtl

jednat s nimi jako s poddanými, ne-li jeden z nich?

Od koho obdržel moc, jíž zneužíval, ne-li jejich

volbou? Byli by ho rádi pokárali jakožto odpadlíka

od panstva, a jeho nároky zdály se jim ohavnými

a smšnými. Záhy se pokusili o opposici; s poátku
bázliv, s vtší odvahou, když stj^ky s mocí papež-

skou se napjaly. Roku 1461 nkolik pánv odepelo

jít s králem na výpravu, kterou naídil, a povst šla

Nmeckem, že odboj propuká v Cechách.^) Úmysly
takové se nezdaily: Jií byl velmi oblíbený a velmi

rázný, tak že se nikdo neosmlil proti nmu. Zprá-

.vami z íma svítaly brzo jakési nadje nepátelm
královým. Po úedním zrušení kompaktát král po-

kusil se získat všecky strany k spolenému úsilí

vlasteneckému; katolíci neodpovdli na jeho výzev,

pestávajíce na hrozivé zdrželivosti. Jakmile nepi-

nášeli mu pomoci upímné, bylo se obávat nejtžších

zápletek a nejjednodušší opatrnost velela, aby ped-
vídal odboj a pipravoval se na. Bez hluku, ale

s obvyklou svou rozhodností Jií si opatil prostedky,

ne-li k zamezení, aspo ku potlaení jeho. Hrady
královské byly vyzbrojeny a jejich posádky rozmno-
ženy; na místa podezelých hejtman postaveni vd-
cové spolehliví; pední úady sveny osvdeným
utraquistm neb osobním pátelm královým.
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Ze všech zemí korunních Slezy byly nejnepokoj-

liéjší a nejpochybnjší. Šastná výprava proti Vrati-

slavi byla by mla dležitý výsledek a úspch byl

nožný. Msto velmi lidnaté a bohaté, a za svými
hradbami vzdorovalo mnohým návalm, snad ne-

tiylo by pece odolalo vážnému útoku. Správa jeho

S8 dostala do rukou demokracie spíše boulivé nežli

vytrvalé a mén hrdinné nežli lomozné. Jestliže by
.?áhrozilo nejmenší nebezpeenství, po chvastavosti

T-.ásledovalo zdšení. Jií váhal s vykonáním trestu,

^sa jat útrpností pi myšlence na zkázu druhého hlav-

ního msta své ríše.i^) Nad to vdl, že papež chopí

se krajních prostedkv, aby zachránil Vratislav,

a že vytažení jeho vojska do pole bude znamením
všeobecné války. Zdaž i tu otálení nebylo neopatr-

nciíí? Zda nebylo lépe se dát do boje v chvíli,

kdy všecky podmínky zevnjší byly píznivé, a díve,

než j eho nepátelé se pipravili ? Lze tak soudit. Však
bud jak bud, Jií ped násilným dobytím zem ped-
nost dal opanování nenáhlému a uvázání se v zemi

zvolnému, rozšíil své statky, zabral skoro celé

Slezsko horní a západní, svíral hlavní msto sítí pev-

ných hrad, doufaje, že tím pivede je k rozvaze

a k znechucení si svých úmysl válených. Zá-

rove v Cechách všeliký pokus o vzpouru byl ne-

lítostn potlaen. V této vci král byl neoblomný,

jsa pevn odhodlán zachovat svá práva a zlomit

všeliký odpor. Papež chyte se chápal všeho, co by
oslabilo kacíského krále, povzbuzoval vzpoury a

buie bral v svou ochranu, nehled k mravní

jejich cen nebo k spravedlnosti jejich pe. Ale král

byl tu napd pevné a vzdoroval hrd všem hrozbám.
I Hrozný mor, kterým Cechy spustošeny v letech

1463—1464, byl novým zdrojem spor krále s pan-

stvem. etná úmrtí vzbudila mnoho choutek; páni
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domáhali se jistých statk: král si je pisvojil; doža-

dovali se porunictvi nad bohatýmj ddici: král si je

ponechal. Nejlanjším ze všech tchto pán byl

Zdenek ze Šternberka, jenž odporem krále byl po-

dráždn tím více, že ho pokládal za svého vinníka

a dlužníka. Jejich pátelství bylo dlouho dvrné:
roku 1458 Zdenk první poklekl ped Jiím, podá-
vaje mu korunu královskou, a svým píkladem
uchvátil snm. Po dlouhý as stailo, aby Jií ekl,
že nco je bílé, a bylo to jako sníh,
že nco je erné, a bylo to jako
havran. Bylo lze tušit, že tato dvrnost nepo-
trvá na vky. Velikou žárlivostí na svá privilegia,

držením ohromných statkv a neustálou horlivostí

o jejich zaokrouhlení Zdenk skuten naproti idei

národní pedstavoval ideu feudální. Byl katolík,

ale spíše ctižádostivec nežli fanatik, a náboženství
bylo mu spíše prostedkem a záminkou. Svým vli-

vem, svou smlostí a svým bohatstvím stal se pi-
rozeným vdcem nespokojenc.

Na jae roku 1465 jisté hnutí se zjevilo v zemi.

Nkteí pánové katolití konali sjezdy, rokujíce

o ohrožených svých právech a o porušených svobo-
dách zemských. S poátku neetní — bylo jich

jenom pt, když poprvé své stížnosti pedložili snmu
(v Praze r. 1465) — ke konci roku poet jejich se

rozmnožil na šestnáct. Akoli nezískali všech pán,
ba ani všech rod katolických, však se pokládali za

dosti silné k utvoení jednoty, jež úkolem si vytkla
bránit svobod zemských proti úchvatm královským
(28. listopadu) : to byla jednota Zeleno-
h o r s k á.")

Zjev vážný a zápletka hrozná! Oporu, jíž p,.pež

mam hledal v státech sousedních, nyní nalézal

v samých Cechách. Jednotníci ovšem hledli peliví;
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oddlit svou vc od vci Pavla II. i napsali na svj
prapor heslo: svobody veejné. Takto zachovávali

nadji, že získají pány kališnické, nad to vystíhali

se — a toho se báli nejvíce — odpadu a snad odboje

svých vlastních poddaných utraquistických; pi tom
zachovávajíce postavení na ímu nezávislé, doufali,

že lépe využitkují svého spolku. Celkem tento rozdíl

.nebyl dležit. Osudno bylo, že v dob více mén
blízké shoda se stala mezi všemi nepáteli Podbra-
dovými; nespokojenci politití splynou s velikým

vojem katolickým.

Zjevným prospchem krále bylo, aby vyjedná-

val se svými protivníky. Žádná obt nemla mu
se zdát píliš velikou, aby v zárodku potlail vzpouru,

která nevyhubí-li se od koene, rychle se rozšíí a

ohrozí samu jsoucnost íše. Jenom že nestaí, aby

shoda byla žádoucí, teba též, aby byla možná.^*)

Bylo-li tomu tak zde? Jaké byly zámry Zdekovy
a za jakou cenu bylo dlužno vykoupit jeho podro-

bení? Jest velmi tžko odpovdt pesn a správn
na tuto otázku; zdá se, že nechtl míru a byl odhod-

lán jít až -do krajnosti, totiž až do pádu Jiíkova.

Ježto stížnosti, s kterými se vytasil, vbec byly jen

záminkou, nabídnutá zadostuinní byla vždy ne-

dostatená. Jestliže nekvapil s nepátelstvím, bylo

to jenom proto, že okamžik nepokládal za píhodný;

chtl sesílit svou stranu, oekávaje, až by vlastní

jeho tuky a vybídky i hrozby papežovy mly plný

svj úin. Svobody a práva zemská, jichž obranu

vydával za úel svého zbrojení, jemu byly docela

lhostejný. Jasn to dokázal, když na poslední návrhy

Jiíkovy odpovdl žádostí, aby privilegia království

byla stvrzena od císae, ponvadž prý král eský
jest man císae Rímského.^^) Unesen záštím a lakotou

dopouštl se nejpodlejší zrady na své vlasti, jejíž
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samostatnost obtoval uznáním vrchnosti císaské,

sroti které Cechové nikdy neustávali protestovati,

pedinou omluvou, jíž lze dovolávat se v jeho pro-

fpch, jest jakási nesvdomost, ale tato nesvdo-
most dosvduje, jak velice sobectví v tomto muži
potlailo všecken cit národní, a jak bylo nemožno
nalézt v nm njakou stránku šlechetnou a poctivou.

Jakými ústupky byl by býval mohl být odzbrojen!

Všichni páni nebyli zajisté tak nesvdomití a

zatvrzelí. Z úastník jednoty Zelenohorské n-
kteí jen velmi pomalu se spátelili s myšlenkou
zejmého odboje, a jejich váháním dosti dlouho zdr-

žena netrplivost druhých. Hlavními náelníky
strany, která houževnat trvala na vyjednávání, byli

biskupové Olomoucký a Vratislavský. Jošt z Rosen-
berka dlouho viv, že pivede konen Jiího k víe
katolické, nechtl se vzdát svých peludv a vroucí

jeho srdce vlastenecké se svíralo pi myšlence na

záhubu a zkázu, jež zpsobeny budou roztržkou.

„Nestane-li to královstvie v jednot obecné cierkve

svaté a ímské," psal královn Johann v list velmi

zajímavém, ,,tehda strach, že s na nm naplní tenie.

kteréžto die, že každé královstvie v sob rozdlené
zahyne, Tomu by s cizozemci nasmieli, a rádi by
nás dorazili a zemi roztrhli, jehož toho buoh uchovej!"

Až do poslední chvíle zstal nerozhodnut, jeho srdce

pukalo, a nkolikrát svou vlažností a svými rozpak}^

uvalil na sebe trpké výitky mšan Vratislavských

a legátv, od nichž byl obviován, že radji má Cechy
nežli církev.i^) Mnoho katolík eských mli stejný

zármutek; ostatn vtšina jich protestovala proti

ultramontánským theoriím a proti míchání se papeže
do vnitních vcí království. ,,Jsem vrný katolík,"

— psal legátovi Vratislavskému protonotá a refe-

rendá apoštolský, Jan z Rabšteina — „poslušen jsa,
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Jak sluší, svaté církve a stolice apoštolské. Ale ne-

míním, aby se vci svtské a duchovní splétaly, a

chci, aby každá z obou mocí zstávala v svém pan-

ství, nepekroujíc svých mezí, aniž škodíc druhé. "i')

Biskup Tas z Boskovic vyjadoval tytéž myšlenky;")

zstal v poslušenství králov, pokud mohl, aby se ne-

dal ve zejmý boj s papežem, a se srdcem zkormouce-

ným byl svdkem ukrutností válených.^^)

Djiny, písné ku piklm Zdekovým, pociuji

soucit a soustrast hlubokou k tmto mužm, kteí
znajíce muka hrozné krise mravní, od krále se od-

dálili teprve, když se pesvdili, že povinnost vyža-

duje toho. Ale jaký vliv na n ml Podbrad? Všem
jeho pokusm smílivým stavla se vstíc jejich,-

úzkostlivost, jež byla práv tak nepekroitelnou
hradbou jako ctižádost druhých. Cím šlechetnjší

byla jejich mysl, tím nezlomnjší bylo jejich pravo-

vn.2") — Nech takto pohnutky jednotník byly

jakékoli, shody nebylo možné žádné. Jakož jisté

situace bývají nerozešitelné, tak jednota Zeleno-

horská musila vést k brannému odboji.

Za takových okolností nejednal-li Jií neopatrn,
protahuje jednání? — Celkem jednotníkm pro-

spívalo velice, jestli získali as. R. 1465 bylo jich

jen hrstka; lépe než kázaní a kletby prelátské nebo
chvastavost Vratislavských, slouží jim okliky krá-

lovy: znenáhla sbírají nové pívržence a zaujímají

dležité postavení. Plze, jež vždy bývala stolicí

katolík eských, prohlašuje se proti Podbradovi
(1466) ; 21) katolický administrátor s kapitulou utíká

se tam, a takto v samých Cechách tvoí se stedisko

odporu, jehož zniení by nebylo snadné. Jednotlivé

strany opposiní s poátku oddlené, politická a nábo-

ženská, eská a slezská, se sbližují a jejich sjednocení

rozmnožuje jejich sílu a požadavky. Když Jií ko-
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nen vyhlásí nepátelství (1467), vzpoura vládne

znanými silami a mže smle podstoupit boj.

Chybou bylo, že král podobn jako v svých vyjed-

náváních s kurií projevil píliš dobrou vli a shoví-

vavost; píliš daleko se dal zavést smílivou svou

myslí a svou záJibou pro prostedky diplomatické.

Dlugoš i pi své nepízni k Jiímu chválí jej, že ,,ku

prolévání krve lidské nebýval kvapný". Tof
vskutku jest jeden z podstatných rys jeho povahy.

Nezvrhla-li se tu shovívavost v slabost? Zda ne-

bylo by nejlepším prostedkem, ne-li k zamezení,

aspo k obmezení války, jednat s vtší rozhodností?

V jistých pípadech jedinou ákou k vyváznutí z ne-

bezpeenství jest vyjít mu v ústrety.

Ale kolika okolností polehujících mohl se do-

volávat Podbrad a jak je pochopitelno, že vším

úsilím pokoušel se zamezit nebo zdržet válku nesmii-

telnou, jíž se hrozil. Akoli jeho prostedky byly

veliké, pece ne takové, aby mohl pedvídat rychlý

úspch. Nemelte tém pravidelného vojska: jeho

vojskem byla hotovost feudální nebo instská, a

s tmito houfy špatn zízenými, které tžce se sbí-

raly a rychle rozptylovaly, bude teba obléhat etné
hrady a msta lidná a dobe ohrazená. Všecka moc
husit se nkdy rozbila o Plze. I kdyby štstí mu
pálo, šlo o zápas nkolikaletý, nikoliv o velikou

válku rychlou a slavnou, ale o nekonenou adu
šarvátek, loupežných výprav, bojv o každou ves

a o každé panství, z nichi Cechy by vyšly oslabeny

a ochuzeny. A co nesnází bylo se obávat! Prohlá-

šení války mlo v záptí, že všickni ješt nerozhodn

musili se hned vyslovát a že voj papežský byl coz i

množen všemi bázlivými a vlažnými. Událobci to

dosvdily: jakmile zahájeno bylo nepátelství

Slezsko tém celé, obojí Lužice, vtší msta ni-
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Morav pešly k odbojníkin. Zda nebylo lépe pro-

dlužovat pokud možná ,dvojsmyslnost, aby katolíci

nebyli pinuceni k nevyhnutelné volb mezi svým
králem a svou vírou. Ostatn Jií nebyl již týmž,

jakým byl v dob pepadu Prahy. Velmi sestárl

i zloustl a trpl prvními záchvaty vodnatelnosti, na

kterou umel o nkolik let pozdji. Konen neml
ruce docela volné, i chováním svých pívrženc byl

nucen k opatrnosti. Dlouhá léta pokoje zmírnila mysli,

a podobojí neradi se odhodlávali k nové váJce ob-

anské. Náky pán na úchvaty královy nezstaly

bez ozvny ani v šlecht vrné; její kastovní duch

byl mocný, domáhala se ústupk, dožadovala se vy-

jednávání, dvovala v kompromissy: ráznost pa-

novníkova brzo byla by budila podezení, snadno

byl by obvinn, že svému záští obtuje obecné pro-

spchy národa. Veliký úkol byl by se tu naskytoval:

povzbudit vášn revoluní, popudit lid proti šlecht

a na zíceninách strany aristokratické a katolické

založit samostatné království národní. Taková

myšlenka ani nepripadla Podbradovi. Jak by roz-

poutal bouri selskou král, jenž se hrozil násilí, ne-

poádku a bezvládí ! A ostatn zda trvala ješt

strana revoluní? Byla hrozn proídlá a její po-

klesnutí mravní bylo ješt vtší nežli její malomoc
hmotná.22)

Celkem hledíme-li ke všem základním myšlen-

kám problému, i když uznáme, že váhavost králova

do jisté míry pispla jednot panské, pece se táže-

me, zda všeliké jiné chování bylo možné i nebylo

ješt nebezpenjší, a zda rozhodnutí, ke kterému

pi-^en byl svým stáím, svými silami mravními a

ti; fiými, nebylo posléze nejlepší: odroovat co

možná, vést , ji nepátelství, však když by válka

poala nejdéle drazn. Takto neušetil sice zem
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eské od útrap a bd, jichž rád byl by jí uvaroval;

ale kolem sebe zachoval aspo vtšinu národa, za-

chránil zásadu národní jednoty i náboženské opra-

vy a Cechm v útchu za hmotné jejich ztráty a

v záruku budoucnosti zstavil slávu nehynoucí.

Události kvapily a obzor se zachmuoval víc

a více. Lcgát vypravený r. 1464 od Pavla II. do Vra-

tislav, opaten byl instrukcemi nejmén míru-

milovnými. Papež popuzen b}^ malým úinem
svého zakroení ve prospch Hynka Bítovského,

odbojného pána eského, jejž vzal pod svou ochranu,

a jehož hrad Cornštein byl rozvalen od krále (1465),

ve veejné konsistoi obnovil své phony proti Pod-
bradovi a uložil vedení soudu nad ním tem kardi-

nálm (28. ervna 1465). Soudcové nestranní! Dva
z tchto kardinál, Bessarion a Karvayal, byli známi
svým nepátelstvím proti husitm. Papež neekaje
ani na jejich rozhodnutí, uchopil se celé ady pro-

stedk, jež nezstavovaly žádné pochybnosti o vlast-

ních jeho zámrech. Prohlásiv písahy kacíi ui-
nné za neplatné, zakázal poslouchat krále a po-

skytovat mu pomoci i slíbil svou podporu všem, kdo
svrhnou jeho moc. Dne 2. srpna po formálním
ízení soudním kardinálové obnovili phon vydaný
již od Pia II. proti Jiímu z Podbrad, ,,jenž se iní
králem eským". Propjena mu lhta 180 dní,

aby se ospravedlnil. Phon ten ml být pibit na
dvée chrám v dioecesích Salzburské, ezenské,
Bamberské a Míšeské. tvrtý den potom Pavel II.

dal svému legátu Rudolfovi plnou moc, aby nejpís-

njšími tresty stíhal všechny spojence Podébradovy
a rušil všecky smlouvy s ním uinné. Vášnivost
ei v tchto bullách, kde král nazýván byl synem
zatracení, píšerou hroznou, ovcí
prašivou, zostovala ješt jejich písnost, zárove
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osvtlujíc dosti nepízniv povahu papežovu. Dne
8. prosince 1465, to jest díve než vypršela lhta
k dostavení se Jiíkovu od kardinálv ustanovená,

papež poddané jeho prohlašoval za zproštné jich

písahy vrnosti. Dne 6. února 1466 bez rokování

zavrhl návrhy vévody Bavorského v prospch panov-

níka eského. Ke konci téhož roku, práv když
král doufal v zakroení knížat nmeckých, papež,

aby konec uinil všelikým pokusm prostedko-

vacím, slavn vyslovil tžší kletbu proti náel-
níku husit.

Dne 23. prosince 1466 sešlo se množství nko-
lika tisíc osob, aby vyslechlo nález papežský. Kon-
sistoriální advokát -de Barencellis pipomenul ne-

bezpeenství, v která husitství pivádlo nábožen-

ství a káral krále, jenž je ochraoval. Prokurátor

víry de Gubbio poal potom mluvit: Církev, pravil,

od dávna popuzovaná nezanedbala nieho k zlep-

šení stavu vcí, jehož nesnáze chápala; od dávna král

byl volán ped její soud: pe byla zkoumána peliv,
kommisse, jíž uloženo bylo rozhodnutí, skonila

své práce, zbývá toliko prohlásit nález. — Obžalo-

vaný se nedostavil a nikdo nepodal jeho obranu;

uznána vina Podbradova a postoupeno dále. Arci-

biskup se temi biskupy vyšel ped dvee sálu a obno-

vil phon: nikdo neodpovdl. Pavel II. povstav

potom, dlouhou eí hájil chování stolice papežské,

trpce káral jednání krále eského a kázal íst nález.

Jií z Kunstatu a z Podbrad, který se nazývá králem

eským, kací, znovuodpadlík, obránce kacíství,

potlaovatel a pronásledovatel pravých kesan,
kíivopísežník a svatokrádce upadl v pokuty, které

za všech as vymeny byly na podobná provinní.

Jest odsouzen a zbaven svého dstojenství králov

ského, markrabského, knížecího neb jiného jakého-
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koliv a prohlášen i se svými nástupci pro vždy za

nezpsobilého k svým úadm. Všichni kesané
jsou osvobozeni ode všech slib, kterýmikoli jemu
byli zavázáni. 2^)

Úinek vyobcováni z církve nebyl ani tak rychlý

ani tak obecný, jako doufal Pavel II. V Nmecku
na universitách Lipské a Erfurtské popírána platnost

nálezu papežského; v Cechách dosti veliký poet
katolík zstával jako dív i potom vren Jiímu:
jiní pak hledli aspo zachovat neutralitu. Ale to

se stávalo ím dále tím obtížnjším: co' válka poala,

doba polo\-iatosti minula. Již nepátelství bylo

zahájeno. Dne 20. bezna 1467 papež potvrdil

Zdeka ze Šternberka za náelníka jednoty panské

a odboj níci eští, moravští, slezští a lužití upoušt-
jíce od svých ýLŽ posud zachovávaných zetel zvlášt-

ních, spojili se svým záštím a tvoili již jen jednu

velikou jednotu katolickou (1467).

Tehdáž Jií dokázal tolikéž rozhodnosti a ráz-

nosti, kolik projevil mírnosti a shovívavosti. Dne
14. dubna 1467 sezval do shromáždní slavného ped-
ní leny obou stran v Praze pítomné a etl jim pro-

hlášení složené od ehoe Heimburského: stžoval

si do nezákonného a libovolného jednání papežova

a protestoval proti nesprávnému nálezu, jímž byl

postižen: jest prý proniknut úctou k stolici svaté,

ale staí-li, aby kdo jsa zvolen za papeže, povyšoval

se nad omyly a kehkosti lidské? Na neštstí píklad
Pavlv dokazoval opak, a svévolná jeho písnost
pimla Jiíka k výroku, že nemže s dvrou sklá-

dat na péi o rozhodnutí svého osudu. Odvolával

se tudíž od Pavla II. k samé stolici papežské, jestliže

by Bh dal, aby se papež vrátil k lepšímu smýšlení

a postupoval vi nmu, jak sluší postupovat vi
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kráTi. "Ricl^i-n ^rclmtlcu nemže být souzen než od
svých spoiubiskupv a král, který v svém králov-

ství vládne biskupm a arcibiskupu, byl by zodpo-

vdn soudu jakémukoli! Pakli by papež neupustil

od svého hnvu, tedy že se odvolává ku prvnímu
z onch obecných koncilií, která podle uzavení cír-

kevního snmu Kostnického mají se scházet každý
desátý rok. — Proti tomu se ozval dkan Hilarius

pipomínaje,, že papež Pius II. na sjezde Mantov-
ském zakázal všeliké takové odvolání. Král odpo-
vdl jemu chladn, že na ten as nemá jiného pro-

stedku k obhájení své cti, a že iní tak podle rady
pátel vrných a muž v právu znalých. Odvolání

bylo zasláno papeži a vtšin cizích knížat.

Válka vypukla skoro zárove v nejrznjších
stranách koruny. Všudy stály v skutku proti sob
ob strany, královští a jednotníci. Nebylo žádných
velikých ko válených a boj hluných, ale ne-

konený poet ptek, oblehání, pepad a všecky

následky rozbrojv obanských a záští náboženských,

vraždní, loupežení, žháství, sveepost podlé suro-

vosti lidské, která se nespokojuje protivníka uinit

k válce neschopným, ale opájí se proudy slz, jež vy-

volává, a mukami, jež vynalézá, pudy nejdivoejší

a náruživosti nejnešlechetnjší, zostované záštím

sousedským a pedráždné i ospravedlnné nábo-

ženstvím. Nkteré houfy kižák, jaté touto píleži-

tostí píznivou dojít vného spasení a šastnjší

ješt, že mohly loupit v zemi dlouhým pokojem
zbohatlé, ozbrojily se na výzev legátv a pekroily
hranice: jednotníkm nepinášely sice žádné pod-

pory vážné, ale válce daly ráz ješt ukrutnjší. Pálily

vsi, vraždily obyvatelstvo a prznily ženy. Tyto

výstednosti tím horší, že nemly žádného vlivu na

výsledek války, vzbuzovaly krvavou odvetu.
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S poátku se zdálo, že štstí sedá odbojníkm.
Nicmén jejich položení bylo kritické: síly královy

byly nepoprn vtší; velmi rychle napraviv první

své nehody, všudy nabyl opt \Tchu. Proti kato-

líkm eským stála veliká vtšina národa; znepo-

kojováni byli zvlášt sv^Tni poddanými: tito z veliké

ásti jsouce kališníky, nechtli pomáhat svý-m pá-

nm a radji opouštli jejich statky, nežli by se

chopili zbran proti své víe. Prostedky odbojník
vyerpávaly se rychle; byli ztraceni, jestliže by se

nedostalo jim pomoci zahranin.
Papež, v slibech velmi štdrý, neposílal jim ani

vojákv ani penz; za to vedl velmi ilou výpravu

diplomatickou, jejíž výsledky však jevily se ješt

dost neuritými, tak obratn Jií odrážel rány. Císa
v jednom z oblíbených svých obrat náhl3'ch pál na
chvíli vci papežské, ale lety nepibývalo mu innosti

melt dosti práce ve vlastních svých zemích, aby
se neodvážil nebezpené války, i bylo známo, že

jedním šastným podnikem krále eského mže být

opt získán spolku eskému. Zatím odvrátil od Jiího
dávného jeho spojence Ludvíka Bavorského, ale

mínní veejné v Nmecku zstávalo celkem velmi

naklonno Podbradovi: zvlášt Hohenzollerové

udržovali je, a snm Norimberský roku 1467 zamítl

všehkou podporu nárok papežských. S této strany

vbec nesvítalo žádné nadje Ani s Polskem neda-

ilo se lépe kurii: tžké sklamání pro ni, ježto ne-

mohla nikdy pomyslit, že Kazimír tvrdošíjn bude
odmítat korunu eskou, již mu tém vnucovala.

Kazimír se nevzdával svých nárok na ddictví
Ladislavovo, ohrazoval se svou oddaností k víe
katolické, ale jevil nejvtší odpor hned po válce s á-
dem nmeckým nastoupit na novou výpravu. V této

nesnázi dvr ímský odhodlal se prijmout nabídku
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/edinéno kráíft. Jenž byl ochoten sloužit jemu netX)

užit jeho služeb, Matyáše Uherského.
Matyáši Korvinovi (1458—1490) bylo teprve

patnácte let, když ode snmu byl zvolen za krále.

Giny jeho otce, osvžení popularity, jež jeho rodu
zjednáno bylo ohavnou zradou Ladislavovou a po-
pravou jeho bratra, výpoty magnát doufajících,

že král volený prát bude jejich pechvatm, pi-
vodily rozhodnutí stav. Jeho položení tolik se

stýkalo s Jiíkovým, že se jejich spolek zdál pi-
rozeným, skoro nevyhnutelným. Udržel se celkem,
pokud žila dcera Podbradova, krásná Kateina,
již Matyáš pojal za manželku. Však i za této první

doby zkalen byl nkterými mráky. Až do poslední

chvíle Jií nechtl pece vit v zlé úmysly Ma-
tyášovy proti sob: doufal, že si král Uherský
pipomene vždy svazk, jimiž byli spojeni, a pod-
pory, již ml z Cech za doby svého zvolení; za-

pomínal rád, že sám nkolikrát nešetil dosti peliv
tohoto vzácného pátelství. Matyáš byl píliš cti-

žádostiv, aby nebyl svádn píležitostí, již posky-
tovaly mu nesnáze Podbradovy, byl pílišný sobec,

aby se dal zdržet svdomím nebo citlivými úvahami,
a ml píliš dobrou pamt, aby si nevzpomnl, že

nkolikrát chování Jiíkovo vi nmu bylo nejisté

a nejasné. První léta byl velice zamstnán potla-

ováním bouí a obranou svých hranic. Za vše-

likých nesnází, nad nimiž zvítzil, projevil a rozvinul

vlastnosti prvního ádu. Málo panovníkm dopáno
bylo touž mrou oné neskrotitelné ráznosti drtící

všeliký odpor i onoho arovného kouzla matoucího
strany odporné. Tžko chápeme pvab, jakjon

psobil, pomyslíme-li na vynikající rysy jeho po-

vahy: jsa nespravedlivý a ukrutný, lstivý a rozkoš-

nický, nebyl nijak milý; nelíbil se, ale vábil. Prese
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všecky veliké obti, Jež ukládal svému národu,

vždy byl jeho modlou: stavové neodmítli nikdy

pomoci, které žádal; za jeho života všeliké snahy
o svrženi jha pedem se zdají zmaeny: proto po-

kusy o vzpouru jsou jaksi bázlivé a nesmlé.
Jakmile pevné usedl na svém trn, hledl

rozšíit své panství. Byl by lépe jednal, kdyby
své síly byl soustedil proti Turkm, ale v^^boje

na stran jižní byly odvážnjší a mén okázalé

nežli na severu a na západ. Takto svou ctižádostí

byl váben a hnán do podnik spíše smlých než

moudrých, jejichž úspch ani nevyvážil vždy ne-

bezpeí a náklad. Jsa šastným vojevdcem práv
tak jako chytr^^n diplomatem, domohl se vítzství,

dovedl i podmanit si zem dobyté, ale nikoli založit

velikou íši, jak bylo jeho páním. Po jeho smrti

Uhry byly schváceny a vysíleny, pipojené zem
v plném jitení; velmožové vykávali toHko pí-
ležitosti, aby se domohli opt svých v^^sad; ba ani

sláva, jíž si zasloužil, není ryzí, jsouc spíše hluná
nežli trvalá. Obdivujíce se jeho vlastnostem stát-

nickým, želíme toho, jak jich užil, a jak pro ukojení

sobeckých svých vášní vehnal Uhry do války s Cechy,
do války, jež pi hrozícím nebezpeenství tureckém
byla tém zloinem Zdá se taktéž, že nesnáze,

jež si takto zpsobil svévoln, pisply k zostení
nkterých nejhorších rys jeho povahy, neúprosné
vle, jež domnlému cíli obtuje vše, a hrubého
sobectví, jehož nezdržuje strach ar svdomí. Pi
všem svém vzdlání, a honosil se i ueností a boho-
vdou, zachoval nkteré vlastnosti náelníka ná-

jezdných houf hunských: byl pravým pedsta-
vitelem národa maarského svou prudkostí, vý-
mluvností, živostí, chytrostí, nezkrotnou rázností,

nesvdomitostí, nešetmostí, svou pýchou národní

Oenls-Vanura, Konec samostatnosti ieské. ' I
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a pohrdáním vi druhým národm. Všecken zjev

jeho byl vojenský, jeho zrak lví, veliké

erné oi jiskící se a asto krví podlité, nos rovný,

prsa mocná a plece mohutné. Boje byly jeho živlem

a válka byla mu více než zálibou, potebou; bylt
mistr všeho cviku tlesného, nevyrovnatelný jezdec,

jenž beze stesku snášel všecky námahy a nedostatky,

odvahy tém šílené, neoblomný v nehodách a pyšný

ve štstí. Jeho duch bujný pohrdal obyejným
úkolem, i cítil se stísnným v jediném království,

jakkoli rozsáhlém.

Ostatn jako Jií byl i on nástrojem pemny,
jíž nebyl si jasn svdom, a loupeživými jeho pudy
bylo pipravováno dílo budoucnosti. Ruch sou-

steovací, který práv tehdáž v Evrop západní

zrail se zízením státu francouzského, anglického

a španlského, hýbal také východní Evropou. Ano
.poteba jednoty byla tu tím patrnjší, že dlužno

bylo elit proti Turkm. Dnes jaksi stží pojímáme

do opravdy nebezpeenství vpádv osmanskýcb

a dosti nedbáme veliké úlohy, kterou ml strach

moslemský v djinách všech národ vydaných jejich

nájezdm. Píliš rychle zapomínáme, že až do

konce XVII. století polovice Uher náležela sultánu,

a že roku 1683 Víde byla u velikém nebezpeenství.

Jak by zem ohrožené týmž nebezpeenstvím a

v svém osamocení píliš slabé k vyváznutí z nho,
nebyly bývaly naklonny spojit své síly a osudy?

Tato otázka o utvoení veliké íše východní za-

mstnává více mén všecky panovníky Cech, Uher
a Rakous v XV. a XVI. století. Problém byl velmi

choulostivý, a- jeho ešení bylo naznaeno. Šlo

o to, aby v jednu velikou íši spojeni byli národové

kmenem, jazykem, náklonností, zvyky a prospchy
rozdílní, kteí za sebou mli stoleté upomínky a byli
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oddleni od sebe zastaralým záštím a proudy krve.

Za takových okolností jednota skoro nevyhnuteln
mla se stát zpsobem výbojným a bylo na jev,

že všeobecné užitené následky, jichž bylo lze se

nadít z ní, pemoženým nebudou se zdát dosta-

tenou náhradou za cizí panství a za ztrátu užší

jejich národnosti. Takto nejsouc nikdy pijata,

nýbrž uložena, zstala nejistá až d> doby, kdy
nezhojitelnými porážkami zlomena s'Ja vzdoru a kdy
ti, kdo štstím byli zrazeni, chab se odevzdali

zlému osudu. Jednota se provedla pozdji v pro-

spch Rakouska za asu Ferdinanda I. a Ferdi-

nanda II.; v dob Laaislavov byla na chvíli usku-

tenna v prospch Cech; Matyáš chtl ji zjednat

v prospch Uher, ale nepotkal se se zdarem.

Od roku 1464 král Uherský nesmýšlel dobe
s Jiím. Když Marini pijel, nab'^eje mu ruku

druhé dcery krále eského, odmítl ji dosti suše. 2*)

Veliké zámry o konfederaci evropské rozehály ho
ješt mén; tušil, že tato veliká jednota nepo-

skytla by mu rozhodné pomoci proti '.rurkm, a

popuzen byl vynikajícím postavením, jež si vy-

hrazoval Podbrad. Jak ostatn jeho nepokojná

lakota a bedhvé vyhledávání pnl»-žitor4í nebyly

by hned shlédly píznivé vyhlídky. k3;noucí mu
z možné roztržky Cech s mocí pape;:skoii? Kdežto

Jií spoléhal na jeho prostednictví, on nabídl již

svých služeb stolici svaté. ,,Nejsvtjší ote,"
psal dne 2. íjna 1465, „jednou pro vždy a bez

výminky obtoval jsem se já i se svým královstvím

svaté církvi ímské a Vaší Svatosti. Nic mi tak

tžkého, nic tak nebezpeného, eho bych pedsevzít

nebyl ochoten, zvlášt když jde o obranu víry ka-

tolické a o potení nevry lidí nešlechetných. Ne-
zdrží mne žádné úmluvy, z poteby asv uzavené,
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O nichž vím, že mocí apoštolskou mohoa právn
zrušeny být, aniž ovšem zdsím sé moci íkoli na
svt. Takto nech jde o Cechy neb o Turky, Ma-
tyáš se svými Uhry jest pipraven i všecky síly

mé i mého království jsou a na v*<cy zstanou
oddány pedevším Vaší Svatosti."^")

K stížnostem bylo dosti záminek. Sevemi
a západní hranice Uher byly znepokojovány houfy
loupežník, kteí majíce svj pvod z válených
rot husitských, nazývali se eským jménem

,
.Že-

bráci". Jen jejich jméno bylo eské, nebo skládali

se z dobrodruh všech zemí, pivábených ákou
koisti a kouzlem života dobrodružného. Matyáš
zarputile Jiího inil zodpovdném za jejich vpády,

akoli tomuto v skutenosti nepíslušela ani moc
ani právo nad tmito váleníky. Roku 1466 zostily

se žaloby maarské, až obáváno se války bezpro-

stední: vpád Turk do Sibinska odvolal Matyáše
na jih a piml ho k mírnosti. Dvr ímský dosti

chladn odpovídal k tmto nabídkám. Byla-li to

pée o obecné prospchy kesfanské a žal, že se

v soukromé válce vyerpávají síly jinde tak potebné?
— Snad. — Pravd však se spí-íi podobá, že stolice

papežská jaksi nedvovala tomuto panovníku,

jehož nepokojnou a hrdou mysl znala. Ale více

ješt nežli papež váhali pánové eští: znali vci
uherské i nebyl po jich mysli nový pán jim se na-

bízející. Události zajisté ospravedlnily jejich ne-

rozhodnost a zem, jež se konen staly koisti

krále Matyáše, Morava, Slezy a Lužice, brzo lito-

valy chyby spáchané tím, že pednost daly jemu
ped Jiím. Staral se sic o veejný poádek a o

prospch svých poddaných, ale za to vyžadoval

mnoho penz a bezvýminenou poslušnost. ,,Vy jste

tanec objednali," odpovídal jednou pední z jeho
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milc, Jií ze Steinu, onm chlapm Vrati-

slavským, kteí mu pednášeli své stížnosti, ,,po-

tebí jest, abyste platili pištcm a sumám. Sluší

vás pipravit tak, abyste napotom nebrali té drzosti

do sebe s králi válit, králv neposlouchat a krále

kaceovat."26)

Jednotníci díve než se chopili ruky králem

Uherským podávané, hledali pomoci na všech stra-

nách. Nadarmo: nikdo se neozýval na jejich vo-

lání. Však nemohli ekat do nekonena. Úspchy
Podbradovy se vzmáhaly tak, že další váhání bylo

by zavinilo jejich zkázu. Než by se podrobili, radji

se spokojili nabídkou jediného spojence. I potom
jejich chování ukazuje malé nadšení k Matyášovi:

nepodávajíce se mu úpln, propjili mu toliko ná-

cev ochrance. On opt velikou jev povolnost,

niím se neurážel a tváil se pln nezištným: spo-

léhal na úchvatnou moc asu; až první krok bude
uinn, dovede ovládnout je podle své vle. Na po-

átku roku 1468 shoda byla zjednána mezi protiv-

níky krále Jiího a Matyáš vypovdl jemu válku.

Mysli katolík velmi pokleslé byly povzneseny
pistoupením Uher k jednot. Strašné bylo vojsko

uherské, zízené podle ádv od husit nov zavede-

ných, otužené etnými výpravami, sesílené zkuše-

nými rotami žoldnéskými, plné nadšení pro svého

vdce: zvlášt jízda byla opravdu hrozná. Papež
vida píhodný okamžik, zdvojnásobil své odsudky
a metal poslední své kletby. Nkteré houfy kižák
zfanatisované jeho sliby pešly hranice; byly, ne-li

nebezp2enstvím, aspo nesnází. Zjev závažnjší'

:

katolíci, zstávající až posud v poslušenství krá-

lov, svým svdomím byli víc a více znepokojováni

a nejsmlejší rozhodli se toliko nebojovat proti n-
mu, ale nikoliv pomáhat jemu. Touto bázlivostí
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pojat', byli také ostatní knížata a jestliže nejochot-

njš' 5c: odvážili nkterých pímluv v ím, král ne-

moKl spoléhat na nijakou pomoc skutenou.

I za tchto okolností tak nerovných Jií bez

šk'jd^ vzdoroval útoku koalice katolické a vidíme-li,

jak vratké bylo takto jeho štstí, lítost nás jímá,

že nepokládal za nutné dát se díve do boje, a že

svou váhavostí popál asu svým protivníkm, aby

se zídili a sesílili. Ale s druhé strany jeho okliky

se zdají pirozené, a omluvíme je, pomyslíme-li na

vášn rozpoutané a na hrozné útrapy zem. Nebylo

mu již možná zabránit nepátelskému vpádu do

Cech, a voje uherské s obnovenou zuivostí kižáckou

hubily zemi za to, že nemohly jí dobýt. Ostatn
i v této dob, prese všecken spravedlivý hnv toli-

kerými krutými pleny vzbuzený, Jií pomýšlel na

kompromis, pál si ho a doufal ve. Nevil zvlášt

ve válku opravdovou s Matyášem, vida v jeho vy-

zvání pošetilost toliko mladickou. Svým srdcem lnul

ješt k tomuto králi, jejž tak dlouho nazýval svým
synem. Za zimy roku 1469 Matyáš neopatrn se

odvážil do Cech: v postavení nepíhodném byl pe-
kvapen u Vilémova a obklíen od mnohem etnj-
šího vojska husitského. Uhi nedostatkem a mrazem
seslabení byl ztraceni: Cechové netrplivostí hoeli

pomstít svých útrap na ,,nepíteli vlasti"; odevšad

se sbíhali sedláci ozbrojení kosami, cepy, sudlicemi

a kyji. Veliké bylo zklamání a zarmoucení, když

se zvdlo, že král zjednal pímí s Uhry, kterým

dovolil jim svobodný odchod, nevyžádav si ani

smlouvy ani záruky, pouze na neuritý slib.
,
.Ne-

vidl jsem nikdy muže, jenž by mír více miloval,"

psal za píležitosti této eho Heimburský, a touto

šlechetností prostoduchou a velikomyslností tém
vinnou vysvtluje se mnohý skutek v jeho život.
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Vyjednávání následující se nepotkala ovšem se

žádným výsledkem, ale znepokojila odbojniky eské.
Z úzkosti jejich tžil Matyáš, aby si za své spo-

jenství vymohl vyšší odmnu; i svolili k zvolení

jeho za kréle eského v (kvtnu 1469).")

Jií nemohl nepoznat, že dlužno odložit všelikou

áku míru, i pomýšlel již toliko, jak by dokázal

pevahu zbraní eských. echám, jež snad svým
králem stží byly zdržovány, aby se nepustily do
války, vrácena opt všecka moc vzdorná a všecko
nadšení vlastenecké a náboženské. Prbhem pí-
štích dvou let štstí, jež díve již se zdálo pátPo-
dbradovi, klonilo se víc a více na jeho stranu. Nový
vpád uherský málem by byl skonil nešastn.
Matyáš utrpv velkých ztrát, potupné porážce

unikl toliko spšným couvnutím. Nkolikrát ví-

tzné voje eské pálíce a pleníce probíhají Slezsko

Zastrašení katolíci vidí vracet se smutné asy, kdy
Prokopovy voje táborské šíily zkázu a kalich ve

všech pomezních krajinách Cech. Jejich odvaha
a trplivost není již oživena vroucím fanatismem;

prese všecko úsilí církve as vykonal své dílo, takže

znenáhla zvykli sousedství kacískému; jejich víra

ochablá by se spokojila platonickým odsouzením a za

výstední pokládala námahy, jež jim ukládala

jejich oddanost ku papeži; nad to nemli nikdy
opravdových stížností do Jiího. Po všem Slezsku

ozýval se toliko kik proti demagogm Vratisla\

-

ským, na nž padala nejtžší zodpovdnost. Legát
papežský Rudolf Lavantský, jenž nastoupil po
Joštovi z Rosenberka na biskupský stolec Vrati-

slavský, osobn zastižen zkázou svých statk,
zejm litoval svých rad válených: nebyl by nikdy
ml papeže k roztržce, kdyby byl znal skutenou
sílu kací. Strach vnukal mu nenadálou mírumilov-
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nost: evangelium prý nežádá smrti híšníkovy.**)

V samé Vratislavi zaražením obchodu, perušením
stykv a neustálým poplachem ku podivu ochlazeno

první nadšení.2^) ,

V echách horlivost administrátora katolického

byla ochromena všeobecnou lhostejností, ba jeho

hrozby mnohdy popuzovaly ke zejmému odporu:

šlechta podobojí ze svých statk vyhánla knží,
kteí neústupn trvali pi rozkazech Hilariových.

Odbojní pánové, velmi zmalátnlí, rádi penechávali
Matyášovi péi o dobré skonení podniku, v hloubi

duše litujíce již krále, jehož zradili. V cizin veejné
mínní, na chvíli otesené, klonilo se opt ku Pod-
bradovi: jeho ráznost a úspchy obklopily jej jakousi

aureolou. Zda nekázala obezelá politika, aby byl

podporován proti odprci, jehož násilnost byla zná-

ma, a jehož vítzství pipojením Cech k Uhrám
bylo by porušilo rovnováhu východní Evropy? N-
kteí knížata íšští, zachovávajíce s Jiím styky
velmi pátelské, pokládali chvíli za vhodnou, aby se

ujali opt svých zámr prostedkovacích. Knížata
Saští vypra\áli ku papeži poselstvo, a smýšleni

kurie se zdálo mnohem mén nepátelským. Ano
jeden z kardinálv odvážil se ujmout vci proklat-

covy a Pavel II. prostedkovatelm nedával odpov
zhola odmítavou; byl patrn pekvapen obranou
Jiíkovou. Akoli jeho rozum byl píliš obmezen,
aby pesn pochopil nedvru, do které církev

upadala zápasem píliš dlouho nerozhodným, v nmž
lepší stránka pipadla zajisté kacím, byl pece
zmítán nevýslovným nepokojem. Jaké byly by
jeho nesnáze, kdyby se úspchy krále eského staly

ješt rozhodnjšími nebo kdyby se jen jeho odpor
protáhl! Zda nebylo by lépe pokusit se o jednání

díve, než by se ústup podobal porážce? K tomu
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nutkaly jej zprávy docházející ho odevšad. Frid-

drich III. znova se znepátelil s Matyášem, obvi-

uje ho, že byl jim mrzce oklamán; i z Uher pichá-

zely zlé noviny: nkteí nejmocnjší velmoži, po-

dráždní despotismem královým, hotovili se k od-

boji. Konen Podbrad geniálním inem diploma-

tickým pipravil práv jednotu o všecku vážnou

áku úspchu.
K odvrácení nebezpeenství, jímž spojená moc

uherská a katolická ohrožovala Cechy, Jií upustil

ode vší nadje založit dynastii a naklonil stavy

eské, že za jeho nástupce zvolili Vladislava, syna
Kazimíra Polského (1469).^'') Byl to jeden z onch
nenadálých obrat, v nichž se jevila velikost jeho

ducha a srdce. Konil svou dráhu, jak byl ji zahájil,

neobyejným inem, pravým pekvapením, zrovna

tak neoekávaným a rozhodným, jako bylo nkdy
dobytí Prahy. Blahu svého národa obtoval, co

nejdražší je srdci každého lovka, své nadje, bu-

doucnost svého rodu, a to nikoliv z naléhavé po-

teby a k vyhnutí se nevyhnutelné porážce, než

svobodnjTH konm své vle, zcela dobrovoln,
nemaje jiného cíle, než aby usnadnU vítzství a

ušetil krve. Jak události dokázaly, nepoteboval
nijak spojenství polského: až do své smrti neobdržel

žádné pomoci od Kazimíra a pece vítzn zahnal

všecky útoky. Dojat pouze utrpením Cech, ve volb
Vladislavov shlédl prostedek, kterým by zjednal

jim trochu oddechu a chopil se ho bez váhání, ne-

lituje nijak osobních svých zámr. Matyáš znepo-

kojen obratem, jakým události se braly, taktéž

se pokusU o píze krále Polského, sám nabízeje mu
korunu eskou. Vladislav sám nepijal ihned volby
stav, nýbrž jednal o jistých výminkách. Prese

všeliké nesnáze bylo všeobecn známo, že spo-
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jenství Cech s Polskem na píšt je zajištno, a že

nevyhnutelným zmarem skoní všecky útoky proti

utraquismu.

Ne že by dlužno bylo vítzství husit pokládat

za lehké nebo blízké. Boj mnoholetých bylo by
zajisté potebí, aby papež svolil ku potvrzení kom-
paktát. Nebylo by teba zveliovat význam n-
kterých zjev osamlých: jaké bylo ješt nejhlubší

smýšlení dvoru ímského, práv dokázali kardi-

nálové, zamítnuvše návrhy knížat Saských, a
žádosti ty byly tak mírné a nesmlé, že Jií byl by
asi ani nechtl ani nemohl jich pijmout {i/^yi).^^)

Jednotníci eští, by i sklíeni svými nezdary,

nemínili pec ustoupit a povstání mohlo se vléci

dosti dlouho, než by bylo konen potlaeno. Utra-

quisté náboženským a národním svým nadšením

více než poetnou svou pevahou mli nepopmou
pednost ped koalicí kolísavou a za svj úkol se

hanbící; ale útrapami velikými byli vysíleni tak,

že bylo skoro nemožno žádat po nich úsilí rozhod-

ného.

Konen okolnosti politiky zahranin, zatím

píznivé, nevyluovaly všelikou možnost obratu

a zklamání , Kdo by sml tvrdit, že se Fridrich nesmíí
opt s Matyášem, a že se nespokojení velmoži uher-

ští strachující se svého pána odváží zejmého od-

boje? ,,Jsme té dobré nadje," psal Jií Albrechtu

Braniborskému, ,,když Matyáš pišel napít se

k nám piva eského, že tím jistji my pijdeme
k nmu napít se vína uherského" (v beznu 1471).

V skutenosti, nehledíme-li ani k optimismu královu,

akoli situace zajisté byla mnohem lepší nežli

ped njakým asem, pec ani Matyáš ani stolice

papežská nebyli by ustoupili ve lht urité a l.ilízkc.

Z obou protivník nikdo nebyl dosti silný, aby pe-
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mohl a pokoil druhého. Doba nebyla jaksi nepo
dobna oné chvíli, když poalo jednáni s koniliem
Basilejským, kdy. katolíci a husité stáli proti sob
stejn unaveni, první poraženi, druzí neschopni

užít svých vítzství, oni uznávajíce za nemožné
potlait kacíství, tito nedocházejíce ani zákonného
uznání svých požadavk ani vítzství nad vnitní

opposicí.

Z hrozného útoku Jií vycházel bez úrazu:

zmail zámr kurie, jež chtla potlait utraquism,

a plán Matyáše, jehož úmysly .výbojné se nezda-

ily patrn. Jeho úkol byl u- konce.' Kdyby jeho

vítzství od dvora ímského bylo jaksi prohlášeno

a uznáno potvrzením kompaktát, kdyby povstalci

žádali za milost, a kdyby v pokoji skonil své pa-

nování král podobojí a zákonní, pijatý ode všech

zemí, podporovaný od kališník, požehnaný od
papeže, to bylo by apotheosou, o jaké jen' možno
snít, a spravedlivou odmnou za jeho boje a služby.

Ale historie není pohádkou; k zavedení koneného
pokoje nepostaoval mohutný rozum a srdce vlaste-

nectvím vroucí, pedevším teba bylo psobení asu
a^ snad smrti Jiíkovy. Ve vcech politických mají

velikou úast osobní záští, tvrdošíjnost a estná ci-

tlivost: zda stolice papežská byla by kdy svolila

k jednání s panovníkem, jejž slavn odsoudila?

Práv zemel stariký Rokycana, klidn hled
v budoucnost, a pedvídaje dobu, kdy po hroz-

ných zkouškách nový vzejde den pro celou cír-

kev. — ,,Báli se ho," praví starý letopisec, ,,do-

mácí i okolní, král, králová i paní, neb on se bál

milého Boha a byl pílen modliteb ve dne i v noci

ihned z mladosti." Zdá se, jako by byl chtl bdít

nad utraquismem, pokud hrozila njaká nejistota;

jakmile vítzství bylo zabezpeeno, odešel pro od-
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menu nebo odpoinek. — Pravda-li, že král navštívil

jej na smrtelné jeho posteli, byla to jedna z po-

sledních jeho chzí. Politický náelník utraquismu

pežil jen nkolik nedl duchovního jeho vdce.
Zdraví Jiíkovo, dávno již dosti chatrné, nebudilo

však vážných obav: pi svatb svého syna s Kate-

inou Saskou byl velmi veselý a živý; neuplynul

ani msíc a odebral se na vnost (22. bezna 1471).

Tlouštka, kterou trpl od dávna, pemnila se ve

vodnatelnost : když oteveli jeho tlo, nalezena

játra do polou zkažená a v žlui kamének zvíci

holub'ho vejc^ •

Veliká b3'la botest v zemi: kališníci oplakávali

vdce, jenž byl odpíral všemu pokušení a proti ne-

slýchaným nebezpeenstvím chránil jich s tolikéž

štstím jako odvahou: nad jeho rakví i katolíci

zapomnli na své záští, vzpomínajíce toliko na jeho

spravedlnost ke všem jednostejnou, na jeho mírnost

a dobrotu. ,,Pyšným protivník," praví nám Ctibor

z Cimburka, jeden z pán, kteí mu sloužili nej-

vrnji, ,,poddaným obhájce, neposlušných zkro-

titel, pochlebník nephjímatel, vrných ochranitel,

služebníkv štdrý dárce, mysli ustaviné, v práci

neustálý." Všecken jeho život možná shrnout

v jedno slovo: oddanost k vlasti; tém osamlý
zjev v zemi ovládané skoro vždy od cizinc. Tím
se vysvtluje, pro Jií zstal po pednosti králem

eským, panovníkem národním více než Karel IV.,

jehož láska k echám, snad taktéž upímná, jest

mén bezdná, spíše rozumná. Sláva velikého

císae jest, ne-li více nmecká, aspo ne tak vý-

lun národní. Podbrad je pedstavitel a tém
vtlení toho, co velikým jest nárokem Cech v dé-
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jinách, opravy náboženské, odboje proti Ríniu

v dob, kdy nikdo nepomýšlel ješt na svržení jha.

Marné byly námitky djepiscv o tom, kolikerým

neštstím zkalen konec jeho panování, že zemel
nepemožen sic, ale ne jako vítz; lid pestává na
prostém svém obdivu, a jak se stává asto, instink-

tivní jeho soudy jsou snad pravd bližší nežli dlouze

odvodnné úsudky uenc.
Jií dospívaje ke konci revoluce, neml ani

prosté víry, ani nerozumné dvry prvních dn:
nebyl ani filosofem, ani apoštolem. Byv povolán

k vlád nad zemí pln rozdvojenou, nepál si vítz-

ství jedné strany, ale jednoty všech pod mocí pa-

novníka poskytujícího všem stejné své ochrany

a spravedlnosti. Takto pedstavoval, ne zajisté

v zásad — nebyl nikdo tak málo tvrcem sou-

stav — ale v skutku, snášelivost a stát v té podob,
jak pojímáme jej dnes, kde každý se stará o svou

spásu, podle svého zpsobu. Není nijak muedlní-
kem, rozumíme-li, že slovo to znaí nco nepodmí-

nného a bezdného, podstatn protivného jeho

povaze opatrné a rozvážné; jesti pedchdcem.
Nepatrná zásluha, namítne se: vždy jedinou

jeho slávou jest, že konal úkol, jaký mu uložily

události. Nikdy není malou zásluhou být t h e

right man in the right pláce (pravýnr

mužem na pravém míst), ani malou ctí porozumt
tomu, co velí situace, a konat to. Nad to nezapomí-

nejme, že v tomto pípad bylo teba pervat tradice

nepamtné a duševní návyky nikdy nepopírané.

Podbrad jest první panovník, který, jestliže ne-

prohlásil, aspo použil neutrálnosti státu ve vci
náboženské, a o této nevšednosti koncepce svdí,
že dlužno sestoupit až k Jindichu IV., aby nalezen

byl druhý píklad oné snášelivosti. Jií chtje vy-
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hnout se roztržce s církví, poddával se ústupkm co

možná nejkrajnjším. Jeho mírumilovnost, kterou

byl svádn až k neopatrnosti,^^) — a to snad bylo

nejvážnjší jeho chybou — nikdy však nepimla
ho, aby ustoupil v nem, co se týkalo jádra samo-
statnosti církve eské, a aby povolil v jednání o pod-

statném lánku, o kalichu, to jest o svdomí osobním,

o svobod výkladu evangelia. V této vci jeho

oddanost byla nezlomná a jeho ochota pestala,

kde by se byla stala odpadlictvím.

V poatém zápase Jií celkem a vbec opanoval
pole: to jest hlavní in, jehož žádná chytrost nedovede
oslabit. O vlastn šlo v tom sporu? S hlediska

náboženského o neobmezenou autoritu moci papež-

ské a o neobmezenou a neohranienou poslušnost

jejích rozkaz. — Akoli Pius II. a jeho nástupce

nepotvrdili kompaktát, nedovedli uložit svou vli,

vzdali se boje; kališníci zachovali zvláštní své

zvyky: jako po prvním pokuse stedovká theokracie

ustupovala ped vzpourou. S hlediska politického

bželo o jsoucnost národnosti eské. — Jií zachránil

ji od cizího výboje a od záhuby bezvládím. Osudové
jsou promnliví a hranice nestálé: národ, jenž pedse-
vezme úkol všeobecn prospšný, stráví pi tom své

síly a obyejn vychází oslaben a vysílen podnikem,

o njž se pokusil. Cechy velmi draze pykaly za své

odtržení od íma, a a ztráta Slez, Lužic a Moravy
byla velikým neštstím, však byla to nehoda napra-

vitelná. Podstata díla nebyla dotena, idea národní

trvala, jsouc vyvinuta a posílena boji slavnými a

útrapami mužn snášenými. Zásluhou Podbradovou
národ b3'l sjednocen a jsa vdom své síly, chtl

se vyvinovat v smru zvoleném. By nehody byly

jakkoli tžké a škody jakkoli ki-uté, vždy se nasky-

tovala píležitost k náprav jich, jestliže pemožení
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V svém srdci zachovají lásku k vlasti a áku k od-

vet. Zem od koruny odtržené, aspo ty, které

geografii, historií neb ethnografií byl}' spojeny

s královstvím eským, vrátily se mu brzo, již proto,

že bylo silným stediskem pitažlivým. Jediné sku-

tené nebezpeenství hrozilo zánikem utraquismu

nebo porobou zem panství cizímu. Vnitní cena
kacíství byla tu dležitosti jen podízené, uvažu-
jeme-li je, nikoli s hlediska vlastních jeho osud,
ale s hlediska existence národnosti eské. Budiž
rozvoje schopno ili nic, veliký in trval, jsoucnost

církve národní, odsouzené, ale vícím tím dražší,

ím tžšími obtmi byla vykoupena, takže zstavila
vzpomínky tak mocné, že nebyly vyhlazeny potla-

ením dvstletým. Jií, zabrániv rozkladu strany

kališnické a jejímu úpadu, zachránil takto budouc-
nost. Svou inností místo úspch bezprostedních —
a to je známkou muž výtených— prokázal službu
jak lidstvu velmi podstatnou, tak užší své vlasti^

dležitou. Prospšn pispl ku pokroku obecnému
a vytrhl národnost eskou z nejvtšího nebezpe-
enství, jaké jí hrozilo kdy.
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Poznámky k hlavS IV.

^) eho Heimburský je zajisté osoba zajímavá, a
bylo by zhola nespravedlivo splétat jej s dobrodružnými
diplomaty této doby, ale nadsazuje se ponkud jeho d-
ležitost, líi-li se jeho obraz píliš skvle. Tvrzením, že

Jií volá ho, ponvadž v echách nebylo nikoho, kdo by
se mu vyrovnal, pekrucují se fakta. Však echové byli

by bývali podezelí z kacíství, kdežto eho pedstavoval
odpor v mezích víry.

2) Roku 1464 pibylo do Francie veliké poselství

eské, v jehož ele byli Marini a Albrecht Kostka z Postupic.

Tajemník poselstva Jaroslav zstavil nám zajímavý denník
o tomto poslání. Došlo se jim smlouvy o spolek jinak dosti

neurité, která však byla vším, eho mohl se nadít Jií.
Roku 1467, když zanáší se shromáždním koncilia, posílá

k Ludvíkovi posla, aby bylo utuženo a upraveno spojenství:

tento posel pijat byl od krále 20. dubna 1467 a Ludvik XL
pijímá jej laskav. Kalousek uveejnil denník Jaroslavv
v VII. díle Archivu eského str. 427—445.

*) Dne 3. kvtna 1466; Palacký II., 2. 340.

*) Bachmann, str. 592.

^) Pamtník Mariniho byl uveejnn ve Výboru lite-

ratury staroeské II., 772.—792. z knih, obsahujících od-

povdi na sedm význaných otázek králových, zachoval

se jen spis k sedmé a poslední otázce, o zlepšení kupectví,

z jehož obsahu lze ponkud soudit o cen ztracených.

Spis ten pod nápisem: ,,Rada králi Jiímu o zlepšení ku-
pectví v Cechách" s potebným úvodem a s Uštem téhož

spisovatele ke králi (z Viterbie 8. srp. 1460) byl otištn již

od Palackého v as. es. Musea 1828. Sv. III., str. 3.—24.
Srovn. Palackého Dj. es. IV., . 2, str. 117.]

•) V letech 1420— 1430, prbhem desíti let není ani

jediné promoce bakaláské; v 1. 1430—1435 celkem sedm
bakalá bylo povýšeno. Skoro všecky statky universitní

byly zachváceny nebo zastaveny. Fakulty právnická, theo-

logická a lékaská zanikly skoro úpln. Za vlády Podbra-
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náboženskými. Katolíci na universit strádali nejedním
bezprá^^m; i tu Jií, zdá se, že snažil se udržet rovnováhu
mezi obma stranami a že protivil se nesnášelivým opa-

tením, a nebylo mu to vždy možno. (Tomek, Geschichte

der Prager Universitát, str. 124. a násl.)

') List ke královn Johann r. 1467. — Výbor II„

strana 726.

*) [Rozumt teba etné rukopisy rzných recensí

z 2. polovice XV. století, v nichž se zachovala nejstarší

kronika eská, sepsaná národním jazykem a ozdobená
veršem a rýmem. Byvši složena od neznámého zemana
na poátku XFV. století, zachovala se v pehojných ruko-

pisech, jež svdect\ám jsou oblíbenosti její v XFV. a zvláš
v XV. století. Tiskem byla vydána teprve r. 1619. Mimo
tendenci vlasteneckou, jíž podléhá asto pravda historická,

kronika tak eeného Dalimila je vzácným pramenem pro
kulturní djiny eské na konci XIII. a na poátku XIV. sto-

letí. Posledn vydána od J. Jireka v Pramenech djin
es., sv. III.]

•) GoU neví v pvodnost hudby eské za této doby.
Piznávám se, že nejsem dosti znalým hudebníkem, abych
ml o tom zcela pevný soud. Avšak v kronikách a listinách

velmi asto nalézáme svdectví o píchylnosti ech
k starým nápvm národním. Tyto prameny byly sebrány
ve velmi zajímavé práci Tadrov o sborech literátských

(sodalitates litteratae) [v Památníku Pražského Hlaholu],

Praha 1886; viz zvlášt str. 4., 18. a 20.

.
^°) Takto se vysvtluje, pro obviován bývá z la-

nosti a lakoty.

^) Bachmann, Reichsgeschichte str. 95 a 98.
^2) Tuto lítost královu dosvduje list Heimburkv:

,,Sed qui Slesia principatus est regni Bohemiae et Vratislavia

secunda sedes regni nuncupatur, maluit rex pietate notari

quam crudelitatis insimulari." (Palacký, Urkunden-
b u c h, 368.) Nicmén neteba zapomínat, že Heimburk
:snad zveliil ponkud úzkostlivost královu. *

^^) Archiv eský FV. str. iio.

^*) V tomto podstatném kuse se rozcházím s Mark-
graffem, kter>'ž uveejnil pozoruhodnou práci o jednot
Zelenohorské. (Sybes histor. Zeitschrift XXXVIII.) Myslí,

že Jií mohl odzbrojit jednotníky a že svou ctižádostí zkazil

vše, necht povolit v niem. Chování pánv a zvlášt Zde-
Dcnis-Vtrra. Korrc Sííco^t; trr !»•' írslf. 12
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kovo zdá se mi dosvdovat, že bylo nf^možno nalézt p^u
pro shodu.

1*) Tomek VII., str. 141.
1') Ve Vratislavi mezi legátem — arcibiskupem Kret-

ským — a Joštem strhl se výstup velmi prudký. Knížata
slezští se vrhli mezi n, aby zabránili rvace, zatím co kon-
šelé spšn zavírali dvee, aby kik hádky nepronikl na
venek, nebo ,,pi smýšleni lidu bylo se všeho bát pro bi-

skupa". I když nepátelství bylo zahájeno, biskup zstal
v podezeni svých vících, a jeho smrt (13. prosince 1467)
byla pijata od nich s uspokojením.

") Pojednání Jana z Rabšteina, probošta Vyšehrad-
ského, jest jedním z nejznamenitjších svdectví o utišení

vášní náboženských. S tklivou bolestí protestuje proti
ukvapené písnosti papežv a želí neštstí, jež rozpoutala
válka. Pronikavá výmluvnost sesílena jest jeho vlaste-

nectvím; je to jeden z nejvzácnjších pramen pro poznání
stavu duševního za této doby a velmi estný pro Jiíka.
Vydáno bylo od Bachmanna, Dialogus Johannis
Rabensteinensis, Archiv fúr ósterr. Geschichte
sv. LIV., str. 353 a násl. Víde 1876. [Slavná tato památka
uence a vlastence eského duchem klassickým odkojeného
vydána jest v klassickém pekladu eském, ale zkrácena
od Palackého v IV. díle sv. 2 jakožto píloha ku knize XV.

^*) Viz jeho list ke Zdekovi ze Šternberka. Archiv
eský, IV., 121.

1^) Viz jeho list ke Ctiborovi z Cimburka, ibid. str. 142.

Odpadnutí Tasovo zpsobilo Jiímu a jeho pívržencm
prudký hnv, hlavn ponvadž myslili, že mohou neobmezen
spoléhati na.

2°) Byla též strana ultramontánská, neetná, ale velmi
horlivá. Hlavními jejími zástupci byli Pavel Zídek
a zvlášt administrátor katolický Hilarius Litom-
ický, onen nedouk Hilarius, jak nazývá jej Jan z Rab-
šteina. Kací, praví Hilarius, ve spolenosti kesanské
nemá a nemže mít žádného práva, a papež jakožto nej-

vyšší soudce má povinnost a právo zbavit ho vší moci a
'všeho dstojenství. Nejvyšší autorita písluší moci du-
chovní, jejíž rozkazy musí vykonávat moc svtská. Ode-
pe-li to král, písluší pánm, aby ho pinutili k tomu,
tebas odbojem, nebo ,,dnes jest král a zítra druhý, ale

rody na vky". Páni volí krále eského, ale arcibiskup jej

korunuje a potvrzuje: podobn Jií. kdyby stokrát byl zvo-
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len, a kdyby svatý otec nebo na jeho míst arcibiskup

z dvod tiodnýcn a zákonných nechtl ho uznat, nemá
žádného práva na zemi eskou.

2^) Vtšina mst naopak žádala dovolení papežova,
aby nemusila postavit se proti Jiímu, jako Budjovice,
Most, Cheb.

^^) V hanopise proti mšanm plzeským a proti

pánm vyzývá se král, aby pomocí rytí, mšanv a sed-

lák vyhnal pány ze zem. Tu a tam nalézáme narážku
na jisté hnutí národní. K tomuto místu mohli bychom
konen pipojit hanopisy, satiry a písn proti biskupm
nebo papeži. Eschenloer vypravuje, že v Praze spatoval
se obraz pedstavující strom,- na nmž zrály krásné nahé
ženy a padaly s nho; pod stromem papež, kardinálové,

biskupové mniši a knží rozestírali své plášt chytajíce ženy.

Prese všecky tyto osamocené známky se nezdá, že hnutí
bylo velmi prudké, a Jií snažil se spíše mírnit je a zdržovat
nežli rozdmýchovat.

^^) Nález byl uveejnn naposledy v Scriptores rer.

Siles. IX. 211—214. Co se týe vypravování o tchto udá-
lostech, srovn. Bachmanna I. str. 591.

2*) Bachmann, I. str. 488—490.
25) Palacký, IV. . 2., str. 361.

2*) Srovn. Grúnhagenovu Gesch. Schlesiens,
I. str. 338 a 352.

") Tomek, VII. str. 238.
**) Eschenloer, vydání latinské, 217. Srovn. Grn-

hagena str. 325. Na sjezdu Tebenickém (v lednu 1471)
hoekováno a jeden z konšel prohlásil, že dlužno podrobit
se vli bohv a planetám, jež vládnou nad osudy lidí. ,,Dejte
mi jen pokoj se svými planetami," odpovdl kníže Oleš-

nický, ,,kdyby nebylo jenom onch zloeených dvou planet
ve Vratislavi, probošta (Jana Dústera) i kantora (Mikuláše
Tempelfelda) ! Tyto áblovy planety pivedly vlast na mi-
zinu." Byli to oba demagogové, hlavní podncovatelé války
obanské.

^') Obecná malomyslnost poala zachvacovat i nej-

zarputilejší nepátele Podbradovy. ,,Ach Bože!" zvolal

Tempelfeld, ,,kdo by se byl nadál takové moci do kací!"
Kazatelé, kteí jindy štvali ke krajným prostedkm, na
píšt doporuují umímnost a pokoj.

^°) Tomek, VII. str. 223 a 252.
'^) Tomek. VII., str. 294.
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••) Srovnej jeho slova k Sylviovi v rozprav Benešov-
ské. „Nos cupidi pacis sumus neque bellamus ut bellemus,
sed ut pacem habeamus. Coacti gerimus arma, coacti ver-

samur in proeliis." Acn., E p i s t o 1 a e, 130.
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HLAVA PRVNÍ.

Konec válek husitských.

Volba Vladislava Polského (147 1); nový král. Konec války

s Matyášem; smlouva Olomoucká (1479). — Obecný ráz

djin eských v XVI. století; otázky náboženské, ústavní

a mezinárodní; základní píiny úpadu ech. Úkol moci
královské. — Pokiis o obnovu katolictví: znovuzízení strany
utraquistické; snm podobojích roku 1478; biskup Sanktu-
rienský; boue Pražská (1483). — Náboženský smír Kutno-

horský a konec doby husitské.

Prese všecko nebezpené položení a oslabení

Cech dosti bylo uchazev o ddictví Podbradovo:
Matyáš Korvin, Frdrich Rakouský, vévoda Albrecht

Sasky a j. Bez rokování utraquisté vylouili císae,

jenž, jak se zdá, sám do opravdy nepojímal své

kandidatury, a krále Uherského, jehož nároky zdály

jim se urážkou. Nék( 1 k hlas získáno pro vévodu
Albrechta Saského; ostatní vtl kou vtšinou pipadly
Vladislavovi, synu krále Polského Kazimíra. S}niové

Jiího nepokusili se zachovat korunu v svém rod,
a snm myslil, že jest nejlepším prostedkem do-

kázat vdnost velikému náelníku husitskému, na-

dchne-li se jeho duchem a uskutení zámr, jenž byl

jako jeho závtí politickou.^)

Svou matkou Alžbtou Vladislav byl spíznn
s rodem Luxemburským, ale práva, jež mu piná-
ležela rodem, nemla žádného vlivu na rozhodnutí

stav. Uml esky a byl dosti mlád — nebylof mu
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plných patnácte let— aby mohlo se doufat, že se

Cechy stanou skutenou jeho druhou vlastí. Tsné
spojenství s Polskem bylo od pl století jedním

z hlavních lánk národního programu. Pouhá vy-

hlídka na jednotu obou velikých stát západoslo-

vanských vzbudila jisté pohnutí v Nmecku. Roku
1467 snm Norimberský protestoval proti povolání

Kazimíra na trn eský, jenž mu tenkrát byl nabízen

od papeže; roku 1471 snm Rezenský u velikém

potu sebraný prohlašoval, že ,,nestrpí za krále

eského ani Uhra ani Poláka; nebo král eský je

pední svtský kurfit íšský a tudíž smí jím být

toliko Nmec". Tento nepokoj by postail, abychom
poznali city, jimiž projati byli Cechové: od Vladislava

oekávali koneného vítzství revoluce; od nho
požadovali zárove, aby zachovával jejich privilegia

náboženská a aby zabezpeil ,,slávu jazyka slovan-

ského".

Veliké poselstvo se vypravilo do Krakova, aby

nabídlo korunu mladému kiálevici. Podmínky ode

snmu uložené byly dosti tuhé. Vladislav pijal vše,

slíbil pod svou ochranu stejnou a spravedhvou vzít

ob strany, hájit kompaktát a piinit se o jmenování

arcibiskupa utraquistického v Praze; zavazoval se,

že potvrdí privilegia a výsady jednotlivých stav,

neodcizí žádného statku korunního, neudlí žádného

úadu cizincm a V5masnaží se, aby odvolána byla

kletba, kterou stižen byl Podbrad.^) Vydal se pak

na cestu se stkvlým prvodem, uinil písahu na

zízení zemské, byl slavn pijat od stavv a koru-

nován v Praze (v srpnu 1471). Pi jeho vjezdu do

msta mistri vysokého uení podali mu skvostnou

bibli, napomínajíce ho ku pilnému jejímu tení, aby

nauil se z ní spravovat sebe i svj lid podle zákona

božího
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Nové panování poínalo za okolností dosti pí-

znivých. Známe nadje, jež pojal Podbrad za po-

sledních msíc svého života: tyto nadje nebyly

zcela klamné a dobrá áka smrtí Jiíkovou spíše

vzrostla nežli ochabla. Páni katolití, kteí se pidr-

želi Mat3'áše, hledali vnm pedevším ochránce proti

panovníku, jenž s pílišnjm štstím a dovedností

pracoval o povznesení moci královské; dlouhým
zápasem utuchla jejich horlivost bojovná, odstou-

pením jejich protivníka utišen jejich nepokoj, a když
zabezpeeny byly jejich prospchy, popáli sluchu

úzkostlivosti svého vlastenectví. Katolictví Vladi-

slavovo upokoj oválo jejich rozpaky náboženské a

jejich obratu dávalo estnou záminku.

Ze zemí phvtlených Morava, kde husité byli

u vtšin a kde národní cit slovanský byl velmi

mocný, žádala již jen zaujmout opt své místo

v korun. Ve Slezsku smýšlení bylo mén smílivé:

Nmci, jsouce vraženi mezi Cechy a Poláky, cítili

všecku vážnost nebezpeenství hrozícího jim zvo-

lením Jagielovce na trn eský ; ale pedešlé boje

vyerpaly jejich sílu, a vláda Matyášova finanními
svými požadavky a svou libovlí vsiln rozptýlila

jejich peludy. I v zemíchuherských staila píležitost,

aby ve zejmou vzpouru propukl odpor zdržovaný
potud povrenou skoro hrzou, jakou budil pa-

novník.

Jací spojenci nabízeli se kurii ku podpoe
Matyášov nebo k nahrazení jeho? — Knížata
nmetí hrub nemínili vyvolávat odvetu Cech;
Fridrich nedvoval ctižádostivému a nepokojnému
svému sousedu, obávaje se jeho vítzství. Sám dvr
ímský se nabažil tohoto vného zápasu. Pavel II.

práv zemel a jeho nástupce Sixt IV. (1471—1484)
nebyl již zdržován dávným záštím a estnou citlivostí.



jež odsuzovaly jeho pedchdce k politice nelítostné"

V jeho okolí bylo zajisté dosti fanatických prelátv,
a on sám se nevzdal hned tradicí Pia II. a Pavla II.:

dal do klatby Kazimíra a Vladislava i biskupy,

kteí ho pomazali; ale to byla již jen poslední ozvna
vzdalující se boue; vci italské mnohem více zaba-

vovaly Sixta nežli prospchy kesanství, mysli)

mén na církev než na své píbuzné, a na píšt
stolice papežská potlaení kacíství vnovala hnv
již vysílený a pozornost jen obasnou.

Takto svítala ze všeho nadje, že vlasteneckým
odeknutím Jiíkovým vyznaen bude poátek nové
a slavné doby v djinách slovanských. Osudy svta
byly by se zmnily, kdyby jednota eskopolská byla

se utvrdila vítzstvím. Bohužel v této rozhodné krisi

štstn nedostalo se mužv, a jejich nezkušeností

ztracena jediná píležitost k zajištní samostatnosti

Slovan západních proti všelikému pepadu. Jií
neml nástupce sob rovného, a d3mastií Jagielovc
poíná úpad Cech.

Nemžeme popít, že prese všecky dobré vy-

hlídky situace zstávala velmi nesnadnou; vítzství

by bylo mlo podivuhodné výsledky, ale pedpo-
kládalo u panovníka, ne-li výteného ducha, aspo
mnoho innosti a oddanosti a njaké nadání. Nej-

tžší nesnáze nastávaly, ne již zvení, nýbrž uvnit.

Válka pekvapila zemi eskou díve, než její zálohy

byly úpln obnoveny, a v plné práci reorganisaní

;

odrazila sice všecky útoky, ale utrpla knitých ran.

Nejen blahobyt hmotný byl znien, ale i všecky

pružiny moci byly uvolnny; statky .korunní skoro

všecky zastaveny, a král neml více než dchody
z bání Kutnohorských, které již upadaly; osobné

snahy ctižádostivé byly rozpoutány a zištné chtíi

potlaovaly vlastenectví. Mravní úpad zpsobený
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naptím zájm byl tím nebezpenjší, že nebyl

vyvážen nadšením prvních dní. Vznt revoluní

ochabl, byv vyerpán píliš dlouhým úsilím anebo

zmírnn obezelostí Podbradovou. Jakási zemdle-

nost, jíž tehdáž podlehl cit náboženský, neušetila

ani husitv ani katolík. Stará hádáijí neustále

opakovaná nebudila již nadšení, ba ani zvdavosti.

Církev opravná byla již jen církví úední, k níž

poutala se úcta spojená s lhostejností a poslušnost

plná vlažnosti. Více než kdy jindy národ poteboval
náelníka, který by mu dal pevnou správu a uložil

obti ješt potebné. — Nebezpenou náhodou
události daly mu za vdce cizince a dcko.

Vladislav dobe byv vychován, byl laskavý a

spravedlivý; za pokojných dob byl by na trn
pevn utvrzeném rádn vyploval vladaské své

povinnosti; byl by výborným panovníkem ústavním,

milujícím a podporujícím umní, málo náchylným
k dobrodružstvím, ani strannickým ani neústupným.
Nedovedl odporovat žádné žádosti ani rad; ,,dobe",
„velmi dobe" odpovídal každému, kdo sním mluvil,

až konen nazván králem Dobe. Jeho duch

byl prostední, ale chybla mu spíše vle, nežli

rozum: ,,zobal jako holub vše, co mu pedhazováno",
byl pístupen vlivm nejvíce si odporujícím, ne-

schopen i rozhodnout nco sám od sebe i zachovat

rozhodnutí, jež mu bylo našeptáno. Jeho slabost

asto se zvrhovala v obojakost a kazila nejupím-
njší jeho zámry: ,,vystíhaje se jedné nesprave-

dlivosti, aby totiž nikomu neublížil, z bázlivosti padá
do jiné, an bezpráví jiným inné nezastavuje."^)

Nebyl bojácný, ale hrza boje vedla u nho k týmž
výsledkm jako zbablost: ,,Jest obyejem Jeho
Milosti", píše vrstevník jeden, ,,že se pidržuje

strany, která zdá mu se nejsilnjší". Nebyl líný, éde
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Jeho innost byla neplodná, proto že byla bázlivá a

nestálá. Jeho otec, Kazimír, neprojevil ani mnoho
rozhodnosti ani velké podnikavosti : tyto chyby
zveliené zddil jeho syn. V každodenní své modlitb
Vladislav prosil Boha, aby mu dopál klidu a míru:

ale ponvadž vážnost se prokazuje jen udatným,
jeho slabost vzbudila odboj a jeho panování bylo

jedním z nejboulivjších ve vší historii eské.

Jeho bázlivost pirozená byla ješt zvyšována
citem, že není ve shod se svým národem; nemiloval

nikdy Cech a byl vždy cizincem mezi svými podda-
nými. Neodpouštl jim zatvrzelosti v jejich kacíství.

Píliš málo jsa vzntliv, aby vážn podnikal a zvláš

aby na dlouho udržoval zejmý boj s utraquismem,

po nkolika nešastných pokusech o reakci spokojil

se nevrlým záštím. Ostatn zstávaje lhostej-

ným k vlastním svým -vcem i k zemským, jako

svdek neinný se díval na pád své moci. Jakožto
pán dvou velikých království asto musil svj obd
brát na dluh, a jeho hofmistr byl pinucen obas
dožadovat se na kancléi uherském vína pro tabuli

královskou.*) Zdálo se, že kivdy nedostihují ho,

i nesnažil se zastavit revoluci, kteráž uchvacovala

znenáhla poslední výsady moci královské.^) Na
neštstí král netrpl tím sám, a vyhlazení pedního
initele ústavního mlo v záptí nesnesné bezvládí,

zlehení povah a zkázu politického vlivu Cech.^)

Nad takovým protivníkem Matyáš rychle nabyl

opt pevahy. Používaje váhavosti Kazimírovy,

v zárodku potlail vzpouru uherskou. Roku 1474
veliká výprava eskopolská, jež za dobrého vedení

byla by pivodila výsledky rozhodné, skonila po-

nižujícím jen nezdarem: velmi etnému vojsku

slovanskému nedostávalo se spojitosti a kázn;
Kazimír byl vdce mén než prostední. Smlouva
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Vratislavská ukonila výpravu a zastavila nepá-
telství: podmínky jasn ohlašovaly již nešastný
výsledek, jaký válka bude asi mít pro Cechy.

Ale ješt vše bylo lze napravit; doufalo se, že Vla-

dislav s vkem nabude vtší zmužilosti a podnika-

vosti, štstí se neodvrátilo ješt úpln od Cech:
páni eští, kteí podporovali Matyáše, co den snášeli

jeho jho s vtší trpkostí a zlostí; jednotlivé výpravy

za hranice dokazovaly, jak snadno mohlo by zjednáno

být podrobení odbojných zemí vysílených a vládou

madarskou velmi málo spokojených. Na neštstí

Vladislav byl prašpatný vládce, bez moci a vždy
bez penz. Kletby církevní znepokojovaly jeho

zbožnost a pee o válku znavovaly jeho netenost.

Pijal pedbžnou smlouvu Brnnskou (1478), jež

následujícího roku (1479) byla potvrzena a zostena

mírem Olomouckým.
Smlouva Olomoucká znamená konec zejmého

zápasu poatého od stolice papežské proti revoluci

husitské. V této válce nebylo vítz, ježto ob strany

vyšly z ní vysílené ranami skoro smrtelnými. Úsilí

papežv o potlaení vzpoury bylo marné,, a Cechové
prese všecky útoky uhájili svou samostatnost nábo-

ženskou, ale za jakou cenu! Nejenom Matyáš na as
svého života zachoval si titul krále eského, ale

dostal i Moravu, Slezy a ob Lužice; smlouva obsa-

hovala sice lánek o výkupu, ale jeho podmínky byly

tak tžké, že se zdály toliko prázdnou útchou pro

sebelásku pemožených. Cechy ztrácely všecky své

zem vedlejší: z veliké od Karla IV. založené íše
zstávalo již jen jméno. Náhoda, kterou po nkolika
letech Vladislav uinn byl nástupcem Matyášovým,
nevyhladila hrozných úink míru r. 1479. Svazky,

které poutaly mezi sebou jednotlivé údy koruny,

byvše píliš dlouho uvolnny, neutužily se již;
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království nenabylo zase svého vlivu mezinárodního,

a jeho slabost dráždila všeliké snahy ctižádostivé.

Odtud poíná se zdlouhavá práce výboj ná, kterou

tato slavná íše se pemní v prostou zemi rakouskou.

Osud chtl, aby panovník, jenž za nkolik let tak

tžce poškodil dílo Podbradovo, zachoval korunu
skoro po pl století, a to v dob, kdy šlo o otázky
nejchoulostivjší a nejspletitjší.

Trojí kladl se problém: náboženský, ústavní a

národní, a na jeho rozešení záviselo nejen blaho,

ale i život Cech.

Církev trpla kacíství, ale neuznávala ho i ne-

vzdávala se svých zámr odvetných; zatím ne-

pemohla-li Cech, osamotila je. Odbojem svým
jsouce oddleni od ostatního svta, obklopeni ne-

proniknutelnou ohradou záští a nedvry. Cechové
teprve velmi pozd a velmi neúpln úastniU se

velikého hnutí renaissanního. Jsouce odkázáni na
své hranice, mohli spoléhat jenom na vlastní své

prostedky: naleznou-li v husitství živel dostatený
pro pokrok a innost rozumovou a mravní? Nebylo
dost, aby nové uení trvalo, bylo teba, aby se

rozvíjelo; co bylo na tom, že utraquism vzdoroval

útokm kurie, jestliže se mu nepodailo se zorgani-

sovat? Prvním akutkem revolucí a první jejich povin-

ností jest boit, ale když zniily všecko, poznávají,

že jejich dílo jest pipraveno, nikoliv dovršeno. Za
stedovku spolenost se zakládala na spolené víre

a na poslušenství stolice papežské; když hierarchie

byla vyvrácena a jednota katolická zlomena, šlo

o to, aby na místo starých dogmat a staletých tradicí

nastoupily zásady a ády nové. Úkol byl tak tžký.
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Že všudy vyžadoval vkv a proud krve: Cechy,

vybavivše se nejprve, první poznaly nesnáze a ne-

bp/.po.i svobody. V zemi, o kterou se dlila \yznání

rcvnivá, pedevším teba bylo zaídit rád snášelivosti,

v^-tvo^it stát laický, kde evnivé sekty pokojn by

žily pod stejnou ochranou zákonv a kde záští sply-

nula by v spolené oddanosti k vlasti. Zda bylo

to možno té chvíle? Kde s nezdarem se potkal

Podbrad, komu mohlo se podait? A mír ve-

ejný nebyl by neustále ohrožován náhlými zá-

chvaty?

Dále bylo teba, aby se církvi národní dostalo

ústrojí i dosti pružného, kterým by jí bylo dopáno
všelikého pokroku, i dosti pevného, aby chránna
byla od rozdrobení a rozkladu. Husitství, jakmile

pestalo být stranou opposiní, aby se stalo stranou

vládnoucí, bylo zase povinno podat lidu vyznání

víry a v jeho elo postavit knžstvo spoádané a

vážené. Trvala doba inkubaní píliš dlouho:

kdyby zstalo v své nesouvislosti a nevytrhlo se

ze ztmulosti, jejíž následky byly již patrný, jeho

malomoc by se je\ála odpadlictvím, nepokojem

mravním, skepticismem, zkázou knží, tvoením
nových sekt, zmatky nábožensk^Tiii, a živic nadje
moci papežské, povzbuzovalo by ji k novým pod-

nikm. Národ, zmaten odpory uení bázhvého a

špatn utvrzeného, zmítán strachem reakce násilné,

konen z reformy neznal by více než zmatky,

z pokroku než nepokoj. Vydán všemu pokušení,

zbaven všeho nadšení, nemaje ani správy, ani uení,

ani nadje, než jen choutky, pachtní po pokoji a

nerozumnou lásku k novotám, podlehl by odrazu

okolních hnutí, nepocítiv jejich dobrodiní, a stal

by se jakýmsi revoluním vrakem, daným na pospas

všem náhodám.
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Otázka ústavní byla nemén dležitá a. nemén
choulostivá. Cechy, obydlené od kmene slovanského,

k Evrop západní pipoutány jsou svou polohou
zempisnou a svými osudy djinnými; od nkolika
staletí prvotní rády patriarchální a demokratické
byly podrjrty píchodem cizích osadník, nápodobou
zvyk nmeckých a výsadami ponkud neopatrn
duchovenstvu a mstm propjenými. Odpor
vzbuzený v nižších tídách uvedením ád feudálních

byl jednou z vedlejších píin revoluce husitské a

nemálo pispl k rychlému rozšíení a k prudkosti

odboje. I po porážce Lipanské radikální nauky
zachovávaly drahn pívrženc, ponvadž nejen

obracely se k vným pudm, ale i buzeny byly

upomínkami vždy svžími. Msta, akohv asto
se oddlovala odTáborv, a a Praha bojovála proti

nim, celkem pála ideám vyrovnávacím; na neštstí

byla rozjitena vnitními spory, zhubena válkou a

té chvíle oslabena vypuzením rodin patricij ských

a náhlým zabráním moci od tídy, které bylo teprv

uit se politice. Naproti stran pokroilé, váhající

a svými výstednostmi povstné, panstvo, jež se

obohatilo zabráním statk duchovenských, a jehož

pecljvaty usnadnny byly prozatímností moci

pravideln, doufalo své úchvaty promnit v ádný
majetek a dovršit své vítzství na úkor moci krá-

lovské a národa. Za takového shonu narovnání

šetící všech nárok zákonných bylo by jediné zemi

popálo klidu a míru, jichž potebovala pro nápravu

svých ztrát. Nikdo nepopíral pánm pevážného
vlivu, ke kterému oprávnni byli svým majetkem
ohromným, svou znalostí státnickou a svým vzd-
láním vyšším; ale nejvyšší správa nestaila jim,

i pokládali za urážku svých zásad všecka práva, jež

zachovaly si druhé tídy. Zda sedláci nebyli pec
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oprávnni dovolávat se, ne-li njaké innosti politi-

cké, aspo svobody obanské a spravedlnosti rádné

i nestranné, a zda msta, jež se právem pyšnila svým
úastenstvím v událostech posledních, inila pílišné

požadavky, když se domáhala, aby šeteno bylo

privilegií hospodáských a samosprávy obecní,

podmínek to jejich blahobytu, a aby nebyla úpln
odstrena od vlády?

Kdyby se nepodailo nalézt pdu pro shodu

mezi nároky sob odporujícími, kdyby pedsudky
a pýcha umlely hlas rozumu a vlastenectví, vyhlídka

na zmatky a války obanské otevírala by se zemi,

odsouzené ke kolísání mezi anarchií a despotismem

až do té chvíle, kdy nesvdomití a nezízení od-

qojníci dobrodružnými podniky uvedli by ji v ne-

bezpeenství, jež skonilo by jejím zoufalstvím a

otroctvím.

A nešlo pouze o svobodu politickou, ale i o sa-

mostatnost národní. Zem eská podporována
šastným svým útvarem zempisným velmi záhy
dospla k jednot territoriální. Svou pokroilostí

nad okolními zemmi odrazila bez velkých nesnází

útoky císa nmeckých, akoli poetn byla

mnohem menší. Neopatrná šlechetnost nebo fi-

skální poteby panovníkv otevely její hranice,

ale cizí immigrace vážn se nedotlda široké massy
lidu, aniž oslabila obrannou její sílu. Prese všecky

pokroky mšanstva nmeckého a pes náruživé opi-

ení se jedné ásti šlechty stále zstávala tu mohut-
ná skupina nkolika million Slovan, kteí svým
jazykem a svými zvyky zachovali velmi živý cit

pro svou národnost; postail jediný otes, aby
prolomena byla velmi tenká kra nmectví, kterouž

oklamáni byli nkteí strannití nebo špatn zpra-

vení pozorovatelé.

Denis-VaoCura, Konec samostatDOsti £eské. 13
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Cechové opírajíce se o Moravu, kdež obýval

národ téže krve, se své strany dali se na výboj

a zídili na as panství slovanské na bezích horního

Labe. I po ztrát Branibor pístup k nim kryt

byl obojí Lužicí a Slezskem, jež zabezpeovaly
jejich spojení s Polskem. Akoli germanisace' po-

kroila v obou tchto zemích, pevaha kmene n-
meckého nebyla tu ani dosti stará ani dost obecn
uznaná, aby reakce nebyla nemožná, a zuivá
opposice msta Vratislav proti Jiíkovi dosti jasn
ukazovala živý nepokoj, zpsobený úspchem Slo-

van. Zatím císaové zanedbávali svých nárok
po svrchovanosti a jejich nadvláda v Praze hrub
p.cbyla lépe založena ani lépe uznána nežli svrcho-

'/anost, kterou si osobovali nad královstvím Are-

litským anebo nad Švýcary. Poslední události

prokázaly ohromné prostedky, za nž Cechy po-

vinny byly svým tradicím národním, své pd
bohaté, svým obyvatelm stateným, a jakmile

v ele svém mly panovníka rázného a obratného,

nabyly opt ve stední a východní Evrop vlivu

nepoprného a obas jakési hegemonie.

Smlouva Olomoucká pipojením Moravy, Slez

a Lužic k Uhrám náhle promnila situaci. Zda
mohly postait sob samým Cechy takto zmenšené
a vedlejších svých zemí zbavené? Taková otázka

nevyhnuteln musila se uinit díve nebo pozdji.

Po Evrop feudální následovala Evropa monar-

chická, po rozdrobení jednota; malé státy se sdru-

žovaly nebo mizely; království Anglické, Fran-

couzské a Španlské se ustavovalo; v samém
Nmecku za obecného ješt bezvládí poala se

rozeznávat místa, kolem nichž se v5rvinou nové
organismy. Pi hranici Moravy a Cech zmáhaly
se Rakousy; akoli ješt málo pevné a málo nebez-
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pené za vlády Fridricha III., tšily se pece nadjí

velikých výboj, jejich pak poloha, stejnost jejich

obyvatelstva a veliké styky jejich panovník ospra-

vedlovaly jejich ctižádost.

Za všeobecného ruchu sbližovacího a soustredo

vacího mohly-li Cechy pestat na svém osamocení ?

Zda skoro samy v Evrop mohly se protivit tomuto

zákonu, který státy podružné pudil ke spojení

a sjednocení?

Pímé a bezprostední nebezpeenství inilo

potebu mužných rozhodnutí patrnjší. Vpád mu-
hamedánský na chvíli zastavený hrdinstvím Jana
Hunyada a vítzstvími Matyáše Korvina záhy po-

stupoval opt ku pedu. Turci vynikajíce nad své

protivníky fanatismem, kázní a zízením vojen-

ským i politickým, vedeni náelníky, kteí tehda

skoro všickni hodní byh svých vojín, a z nichž

nkteí vynikali jako vdcové nebu státníci prvního

ádu, v Uhích se sráželi s národem, jenž byl

zralý toliko ku porážce, bojovný, ale nekázaný,

ochuzený a vnitními spory rozervaný. A Uhry
byly poslední hradbou, která proti vpádm osman-
ským chránila Cech i Rakous! — Jak by se nebyla

namanula myšlenka všem, kdož ohroženi byli týmž
nebezpeenstvím, spojit své síly? Ze stát po-

dunajských') každý, pokud byl odkázán na vlastní

své síly, byl píliš slab, aby vydržel na dlouho zápas,

i bylo na jev, že Nmecko zabavené staletými

svými spory poskytne jim pomoci toliko opozdilé

a nedostatené. Zda mohli spáchat tutéž chybu,

jako národové na poloostrov Balkánském? Tito,

nepochopivše dosti brzy spolených svých prospch,
jeden po druhém podlelili bez slávy a tém bez

obrany^). — Až posud se zmaily všeliké pokusv

1
3*
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O sblížení Maar, Rakušanv a Cech pod jedním

panstvím; nechu národ byla mocnjší nežli po-

teby politické a každé takové úsilí neplodné melo

v záptí nové záští. Ale okamžik se blížil, kdy tlak

událostí bude mocnjší nežli odpor partikularist.

Jednota byla potebná, ba nevyhnutelná. Jakým
zpsobem toliko se zjedná a za jakých podmínek?
Výbojem? Zda jedna ze ti skupin, maarská,
nmecká nebo slovanská, podrobí si ob druhé za

many a poddané? A v tom pípad komu dostane

se vítzství? Kdo druhým uloží své zákony, své

tradice a svj jazyk, neponechávaje jim jiného

práva, než aby spolené dílo opatovaly mužstvem
a penzi, a za své obti aby nemli ani užitku ani

cti? — Ci spíše splynutí bude svobodn zjednáno

a dobrovoln pijato a vyskytne se systém kon-

federaní, který slouením prospchv a šetením
práv pojistí moc a bezpenost všech a nesáhne na

samostatnost žádné?

Tyto rozliné otázky náboženské, ústavní a po-

litické v rzných formách se naskytovaly všem
národm evropským: djiny nového vku jsou jen

vjqjravováním o jich úsilí, aby byly rozešeny a pi-

zpsobeny k novým podmínkám, kteréž utvoeny
byly zmizením spolenosti stedovké. Založit svo-

bodu náboženskou, aby nebyla porušena jednota

mravní, nahradit ády feudální tak, aby se pihlé-

dalo jak ku právm jednotlivcovým tak i ku pote-
bám státním, pojistit a uhájit samostatnost národní,

bylo dílo neobyejn pracné a dosud není hotovo.

Který národ by se odvážil chlubit, že vyšel z doby
tápání? Nanejvýš Anglie, které prosply zvláštní

podmínky zempisné. Vtšina národ, jsouce obtí
své neopatrnosti nebo událostí, zanedbali nkterý
cíl problému a takto ublížili tžce své budoucnosti.



— 197 -

Nkteí docela se minuli s úelem a za svou chybu
pykali staletým utrpením a potlaením.

Nikde, leda v Polsku, nezdar nebyl tak zjevný

a následky nezdaru tohoto tak nešastné jako v Ce-

chách. Sny o samostatnosti náboženské vedou k ví-

tzství církve a k vládé Jesuit, boue politické

pipravují vítzství neobmezené monarchie, Cechy
vcházejí do velikého mocnáství, však nikoli jako

království samosprávné a samostatné, než jako

zem dobytá; málem byly by ztratily i svj jazyk

a upomínku na národní svou existenci. Bitva na
Bílé hoe (8. listopadu 1620) odsoudí je na pospasy

neUtostné reakci po nkolik staletí a vydá je bez-

branné cizímu útisku. Ale tato bitva sama jest jenom
posledním lánkem dlouhého úpadu a nevj^-hnutel-

ným následkem dívjších událostí. Sto padesát let

pedchozích \'^^plnno' je toliko stálj-m nezdarem
a žalostnou agónií. Prbhem pldruhá- století

prudkost stran a zpozdilost slepých pedsudk,
liknavost národa a nezkušenost náelník iní roz-

hodnutí nevyhnutelným; s r}'chlostí vtší a vtší

se spje ke katastrof. Chvílemi s arci obzor jeví

mén zachmuen, zdá se, že se podaí nkolika
znamenit3TTi mužm zažehnat boui, a jak by jinak

bylo u národa, který si zachoval tak neobyejnou
sílu životní? Ale toto vyjasnní tr\'á na krátko.

Ukrutný osud nejlepší úmysly stíhá neplodností

nebo lépe, oddanost a osvícenost nkolika vdc
nevyváží omylv a zloin jejich krajanv; oni

nezdrží ani osudné chvíle, kdy národ, Unaven
a utrmácen, padne skoro bez boje a bez jiného

hrdinst\á leda muedlnictví.

Píiny tohoto pádu -jsou etné a dosti jasn
vysvitnou pozdji. Dv však ádu obecnjšího

psobí po celou tuto dobu. Nejprve zamotaná
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spletitost otázek, které byly dány zárove a nikoli

po sob. Pi takové zauzlenosti problém nábožen-

ských, mravních, ústavních, politických diplo-

matických, zmatených a zamotaných, potýkajících

se navzájem, duchové pojati byli jakousi zdšenou
malomyslností: žádné rozešení nejevilo se zjevn
žádoucím, aniž domáháno se ho jednomysln,

Z libstek osobních nevzcšel žádný proud povšechný.

Nkteí páni, zvlášt na Morav, kde spor byl po-

nkud mén prudký, tušili ke konci cíl, jehož bylo

by teba dojít: ale nejen že bylo již velice pozd,
aby jejich zakroením citeln se promnil výsledek

tehda skoro jistý, ale i jejich hlas nenalezl žádné

ozvny. Podivno vru, že v této zemi, stranami

tak zmítané, nikdy se nevytvoilo opravdových

stran ve vyšším slova smyslu, s náelníky, jichž

by posloucháno, s ideami uritými a se smry
stálými. Nic podobného tomu, co se na píklad dje
ve Francii: zde ve velikých krisích historických

za Františka I., Jindicha IV. a Ludvíka XIV.
dležitá strana se povýší nad pomíjející ohledy a

nadchnouc se stálými tradicemi vlasti, navrhuje

program umírnný a srozumitelný, kterým hned
se sjednocuje opt ohromná vtšina národa. Nej-

jasnjší píklad tchto triumf veejného mínní
a tchto dtklivých projev svdomí národního

jest vítzství strany politik za doby Jindricha IV.,

ale vedle nho co jiných uvést bylo by snadno.

V Cechách z nárazu jednotlivých libstek nikdy

se nevytvorilo veejné mínní, zpsobilé k pod-

manní každého pesvdení a ku pemožení kaž-

dého odporu.

Nuže, a to bylo druhou píinou neštstí Cech;

z této nejasnosti a nejistoty musilo vyplývat a

skuten vyplynulo pedráždní osobních snah cti-



— 199 —

Žádostivých. V této vci spatován dkaz nen-B

pravitelné pokaženosti mravní a ddiného osudu,

kterým prý Slované jsou odsouzeni k vnitním
rozbrojm: pouhá zpozdilost! Za všech dob so-

becké pudy byly pedním initelem v djmach
a evnivost mezi stavy nenáleží zvláš jednomu
kmenu. . Apoštolm lze snít o spolenosti cele se

vzdávající a odíkající, a v této práv dob církev

bratí eských uskuteuje tento vzor dokonalosti

evangelické: ale jest na jev, že všecken národ
nemže se povznést k tomuto ideálu asketickému.

Sluší-li toho litovati? Zda potlaením vášní ne-

potlail by se zárove ruch, pokrok a život? Ctnosti

kesanské neodpovídají vždy ctnostem oban-
ským, a není zcela jisto, zda kázaní bratí do jisté

míry nepispla k rozšíení politické lhostejnosti a

k odvrácení nejušlechtilejších syn vlasti od jich

povinností spoleenských. — Ale prospchy sou-

kromé, aspo v pravidelné spolenosti, jsou pod-

ízeny prospchm obecným, a sobectví jimi pod-
mínné zdržováno jest souborem zásad obecn
pijatých a veejné mínní choutkám ukládá po-

.Timou umímnost. Obané v právech svých sou-

:-ed poznávají záruku vlastních svých výsad, a

jejich úchvaty mímny jsou duchem nerozluné
vzájemnosti. Zákon mravní psobí toliko tehdáž,

když jest úpln jasný, a nikdo nehledí konat svou
Dovinnost, když tžko jest vdt, v em záleží.

Jakmile prospch obecný jest pochybný, osobní

prospchy se stávají dotrnjšími a jestliže se ne-

poznává, eho vj'žaduje dobro vlasti, každý myslí

již jen na sebe, na své výsady, na své jmní, až

do chvíle, kdy útoku chtí podléhá stát, drt
svými troskami ty, kdo doufali se obohatit jeho

obráním.
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To se práv stalo v Cechách. Zmatek progra-

mv a nejasnost idejí mly v záptí zlehení povah,

výlunou péi o prospchy hmotné, zápasy prudké

i malicherné, oslabení citu národního. Proto nesnáze

zakouší každý, kdo chce hrubými rysy vyznait
historii, jež se zdá již toliko divou smsí nejpo-

tupnjších vášní. Vnitrní otázky ústavijí ovšem
vystupují v popedí, protože se bezprostednji

dotýkají jednotlivc. Jeden z muž, kteí nej-

pelivji a nejlépe prostudovali a pochopili minulost

ech, ekl, ne bez jistého zveliení, že v XVI.
století není již boje náboženského nebo národního:

bží pouze o poznání, zda šlechta dovede založit

své panství. — Slova pozbývají svého smyslu, zá-

sady své platnosti; otázky životní jsou posunuty

do pozadí nebo zapomenuty docela; za hlunými
deklamacemi se skrývají bídné výpoty všedních

pletichár; za takového shonu lid, bezvládím

znuzený, k svým vdcm nemá již ani úcty ani

dvry, do vcí veejných se vplétá toliko nkte-
rými vzpourami, k nimž pináší jak nezkušenou

prchlivost, tak i malomyslnost hotovou ke všelikému

narovnání; nejastji, zachvácen jsa všeobecnou

nákazou, v rozkošech hmotných hledá útchy a

zapomenutí.

Události byly by se nejspíše vjrvinuly zcela

jinak, kdyby králové byli pochopili povinnosti,

které jim V3q)lývaly z jejich úadu. Karel IV. a

pozdji Podbrad ukázali, jakou moc má íše, když
se panovník povznáší nad stranami, a s jistou osví

ceností a rázností spojuje upímnou oddanost

k obecnému dobru. Všem nástupcm Podbradovým
nechyblo ráznosti neb osvícenosti, ba ani dobré

vle jim se nenedostávalo vždy: ale oni nikdy

nepochopili pirozené své úlohy jakožto prosted-



níkv a rozsudí; také nedovedli zídit kolem sebe

velikou stranu národní. Oni necítili ani pudv
ani poteb národa, jenž své osudy vložil do jejich

rukou. Veliké bylo neštstí, že nemilovali zem
eské. Slabí ponechávali ji jejím záchvatm, schopní

a silní užili proti ní zbraní, kter\'ch jim svila. —
S tohoto hlediska zápasy náboženské byly zvláš

osudné. Panovníci jakožto katolíci nepestali se

snažit o podrobení kacív, a nepeklenutelná propast

se rozevela mezi mocí královskou a lidem: protože

stejn byli ohroženi úchvaty panskými, zdálo se,

že spolek mezi nimi musí se utvoit sám od sebe;

nesnášelivost oné a nedvra tohoto znemožnila

jej na velikou škodu všech a na veliký prospch
bezvládí. Nepátelství král pisplo zárove ku
pekažení organisace církve utraquistické; podpora,

které poskytovali katolíkm, udržovala jejich ne-

návist, živic jejich nadje, a zmaila zavedení ko-

neného ádu snášelivosti; zápasy ústavní se zosto-

valy, ponvadž se neustále splétaly s vášnmi
náboženskými. Takto veliká ást zodpovdnosti
za utrpení zem eské padá na její panovníky.

Rada se poínala špatn. Vladislav ve správ
království jevil se tak neschopným, jakým práv
byl v obran jeho. Písahal, že zabezpeí slávu Boha
všemohoucího a pokroky víry kesanské, ale zpsob,
jak rozuml své písaze, skoro bezprostedn pi-
vádl ho do sporu s tmi, jimž ji \'ykonal.

Jakožto katolík z pesvdení Vladislav po-

kládal zárove za dobrou politiku, aby ústupky
odzbrojil písnost stolice papežské; hledl získat

Sixta IV., zahrnuje ho zejmý^mi projev}^ své dobré

vle, a pimt jej takto, aby uznal jeho volbu.



Djiny strany utraquistické záleží toliko z ady
mdlob a krisí mravních, k nimž odsouzena byla

svým nedostatkem logiky a svými odpory. Protože

zachovávala potebu svceni kanonického, trpla
chronickým nedostatkem knží a pílišná prosted-
nost jejího knžstva, nahodile sbíraného, byla tím

nepíjemnjší, ím správa církevní byla nejistjší a

mén vážená. Po dlouhý as zlo bylo ásten na-

praveno jakousi diktaturou mratní, kterou Ro-
kycana provozoval za svého života. Po jeho smrti

v elo konsistoe, která pedstavovala nejvyšší

autoritu náboženskou strany podobojí, byl po-

staven Václav Koranda, jeden z nejváženjších

mistr na universit. Koranda velmi inn úastnil

se posledních událostí. Od roku 1460 pevnost jeho

pesvdení byla tak známa, že jeho zvolení za

dkana university vzbudilo trpké stížnosti katohk;
známe jeho úlohu ve velikém poselství, vypraveném
od Podbrada r. 1462 do íma. Byl poctivý a ne-

ohrožený, spisovatel plodný, polemista uený a

neúnavný, neml však vyšších vlastností, jimiž

se ukládá poslušnost a mate opposice. Spisy tohoto

pravovrce v kacíství a theologa zkušeného, ale

mlkého a nepvodního, skoro stejn se dlí na

traktáty proti katolíkm a na pojednání proti

sektám pokroilejším, zvlášt proti bratím Chel-

ickým, jimž byl nejurputnjším nepítelem.

Zda bylo však možná udržet se vn v této

rovnováze nejisté, stejn vzdálené od poslušenství

jakož i od odboje? Mnozí se horšili pro tyto pí-

lišné vytáky a jsouce pesvdeni o poteb zí-

zení ádu pravidelného a vidouce ostatn, že vše-

liké opatrné jednání iní dvr ímský jen nepovol-

njší, navrhovali, aby nehled ke schválení kurie,

zvolen byl biskup národní. Touto netrplivostí
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velice oprávnnou bylo pohoršeno mnoho duch
bázlivých, kteí se rovnž dsili pokroku nauk ra-

dikálních; usilovn volali po smíru s církví ímskou,
naped pijímajíce všeliké ústupky, jimiž by byl

usnadnn.
Tato situace skoro obasn se opakující velice

pipomínala, jak patmo, situaci, jež zpsobila
zjednání kompaktát; jako r. 1436 tak i nyní katolíci

hledli tžit z ní. Tehdáž jejich úmysly byly zmaeny
zakroením Rokycany, Ptáka a Podbrada, kteí
znova spojili a povznesli stranu opravnou: nyní

byli jisti spojenstvím královým a Koranda neml
ani rozhodnosti ani moci svého pedchdce. Ostatn
vášn náboženské znan pozbyly již své prud-

koti: lhostejníci zajisté neodporovali by píliš

vážn reakci, a jejich souhlasem, více mén dobro-

volným, vrácena by byla vtšina kalolíkm a opráv-

nno jejich podniknutí.

Za posledního sporu pívTŽenci moci papežské

proti všelikému pronásledování chránni byli zmír-

nním mravv a pízní královou jak pirozenou
tak i vypoítavou. Takto, a kurie podlehla, ne-

utrpli skutených škod. Jakmile mír bj^l obnoven,

jejich poet, sesílený již píchodem Polák, kteí
byli v prvod Vladislavov, vzrostl dosti rychle:

obnovením stykv obchodních pivedeni do mst
cizinci, zvlášt Nmci; obecnou únavou nebo touhou
získat píze královu zpsobeny nkteré pestupy:
sami synové Podbradová upustili od kalicha a

prosili církev za odpuštní. Po vší zemi jevilo se

pravé obrození katolictví. Kláštery opuštné a po-

boené byly opravovány a osazovány, a nkolik
nových založení svdilo o probuzené nábožnosti'

Páni katolití, písn užívajíce svého práva pc
dacího nad farami, vyhánli z kostel na svých
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statcích knze schismatické. Papež svolil ke zdvižení

interdiktu, jenž tížil Prahu od mnoha let, ale s pod-

mínkou, že kazatelé budou mít právo potírat ka-

cíství, a s kazatelen se ozývaly ei zuivé: pra-

vovérní kazatelé, rozhoení útrapami vyhnanství,

svým ovekám odcizení dlouhou nepítomností a

nespokojení úpadem hmotným, do nhož se dostali

zabavením statk duchovních, dotírali na kališníky,

viníce je, že ktí ve jménu lucipera a s krví kalichu

zacházejí jako s kalem. Od dávných let opt poprvé
obady církve katolické voln a slavn se konaly po
ulicích. Již rovnost nepostaovala více katolíkm.
V Praze o hodu božího tla setkaly se processí obou
stran, a málem by byla vypukla boue, když knz
utraquistický byl spolikován od pána katolického

ped lidem rozhoeným. Kališníkm ukládány

ády zapomenuté, a když nechtli poslechnout,

roty zfanatisované pepadaly a pustošily chrámy,

týraly faráe utraquistické a na jejich místa dosazo-

valy knze katolické. V Boleslavi, na panství Jana
z Cimburka, jednoho z nejvážnjších pán v krá-

lovství a jednoho z nejosvdenjších pívržencv
opravy, knz husitský, jenž chtl sloužit mši, byl

potupen a odehnán od oltáe svým druhem ka-

tolickým.

Na snme pánové katolití tváíce se, jakoby

popírali platnost kompaktát, nechtli zjednat tr-

valého míru s husity, svolujíce jen ku pímí n-
kolikaletému. Doufali, že znenáhla pivedou stavy

ku pijetí svých zámr restauraních. Od poátku
vyšší šlechta odpírala kacíství více, než druhé

tídy, a nkteí nejslavnjší rodové zachovali ne-

zlomnou vrnost církvi; z tch, kdo se prohlásili

pro opravu, mnozí se poddali spíše V3^potm po-

litickým, nežli dtklivému pesvdení. Takto od-
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padlictví u nich byla hojná a rychlá. Roku 1448

pánové z llradce, z Kolovrat, z Hasenburka a j.

vrátili se ke katolictví, pinášejíce stran papežské

všecken vliv, který mli svým bohatstvím, duchem
a podáním. Jakožto spojenci Matyášovi se neobje-

vili na snmích zemských, pokud válka trvala: ale,

jakmile mír byl zjednán, Rosenberkové, Šternber-

kové, Švamberkové, Gutšteinové, Hradetí, Hasen-

burkové a j. zaujímali hned místa v svém stavu,

v nmž snad mli nabýt vtšiny. Tento pípad možný
velice znepokojoval utraquisty, kteí nepopmou
svou pevahou v druhých stavích, v rytíském

a mstském, zabezpeeni byli jen neúpln, protože

vskutku stav panský ml pevážný hlas mezi stavy,

a že zakroením královským mohla být ochromena

psobnost mst.
Strannost Vladislavova byla vždy patrnjší.

Zapomnl úpln, že na trn byl povolán od ne-

pátel íma: ba jeho horlivost náboženská drahný

as vítzila nad obvyklou jeho liknavostí tak, že

v službách dvoru ímského jevil pevnost a vy-

trvalost, jichž by se do nho nikdo nenadal. Kdežto

kazatelé katolití voln se oddávali vášnivým
útokm, rznovrci byli odbýváni velmi zkrátka.

Z Kutné Hory byl vyhnán knz kališnický, a boue,
jež se strhla následkem tohoto vypovzení, byla

krut potrestána. V týž asi as chování Jana,

biskupa Varadínského, vyslance Matyášova, a krajan
jeho v)rvolalo v Praze boui: král dal uvznit ka-

lišníky, jež ml v podezení, že roznítili vášn.^'')

Když se jisté pohnutí jevilo v mst, Vladislav

chtl postrašit utraquisty novými kroky písujoui.

Obeslav ped sebe nkolik nejoblíbenjších knží,

vytV^kal jim, že kázali proti pravd, a že ohrožují

poádek; když po nkolik hodin vydáni byli po-



sinchu a urážkám dvoan, jsou zavezeni na hrad
Kaiištein a uvrženi do žaláe tsného, neistého,

temného a dusného; zde drženi byh nkoHk msícv
a nkteí snad i mueni. Mezi nimi byl jeden z knéží,

zvláš od lidu ctný, Michal, fará u sv. Jiljí; po-

cházeje ze šlechtického rodu polského, do Cech
piveden byl svým pesvdením náboženským a

od ticeti let žil v Praze, kde požíval úcty a lásky

všeobecné. Bez úzkosti a bez bázn povzbuzoval své

drahý svými slovy a svým píkladem a když zemel,
ihned se povst rozšíila, že strážní nechali ho
umít hlady. Lid ctil jej jakožto nového muedlníka
vedle Husa a Jeronýma Pražského. Takové-h
vdnosti zasluhovali utraquisté? Takovou -h odmnu
vzal Michal za horlivost, kterou se snažil postavit

korunu na hlavu Vladislavovu? Hnv králv nebj-l

ani touto smrtí zlomen: odepel snmu podobojích
propustit druhy Michalovy^) na svobodu a svolil

k tomu nerad a neúpln na zakroení teprve cizího

biskupa.

Oblíbenost Vladislavova u lidu, chováním jeho

za války velice poškozená, tmito píhodami vzala

za své. Na snmích se ozývaly trpké stížnosti, nej-

mírnjší pozbývali trplivosti a nejvytrvalejší pí-

vrženci se odvraceli od krále. Tu i tam v mstech
propukaly boue, a msta, kdež utraquisté byli ve

vtšin, hledla se sblížit na obranu ohroženého

kalicha. Tohoto hnutí boulivého nelekali se ka-

tolíci: vidli v nm toliko poslední záchvaty agónie.

Jaké obrany byla schopna strana nemající ani

vdce ani pevného ústrojí? Utraquisté, poznavše

píiny své slabosti, naproti hrozícímu nebezpeen
ství se odhodlali všemožn se zbavit této rozptý-

lenosti, jež vydávala je za obt všelikému pe-
kvapení.
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Roku 1478 páni kališní žádali Vladislava, aby

jim dovolil svolat obecnj' snm stav podobojích;

král se neodvážil odepít. Tehdáž se poznalo, jak

hluboce kacíství jest ješt zakoenno v zemi: se

všech stran království sešlo se takové množství osob

svtských a duchovních, že Vladislav prý se podivil

ka, že nikdy neshromáždil snmu podobného, když

šlo o nejvážnjší otázky politické. Žádná sí uni-

versitní nestaila takovému návalu, i snmováno
na dvoe pod šir^m nebem. Misti a knží vyložili,

pro snm svolán, pipomenuli sliby stále obnovo-

vané a stále porušované, kompaktáta popíraná,

jmenování arcibiskupa vn odkládané, svcení

ekancm utraquistickým odpírané a fary opuštné;

naproti písahám Madislavovým vytkli, jak katolíci

štde jsou povzbuzováni, chrámy podobojích zne-

uctívány, obhájci pravdy vrháni do vzení a mueni.
Žaloba se ozývala za žalobou a každá se bolestn

dotýkala srdce pítomných, budíc hnv ješt ne-

vyhaslý. Za všeobecného pohnutí kdosi zanotoval

píse zakázanou ,,Vrní kesané", jež byla jako

zpvem sjednocení utraquist. Tmito zvniky, na
tolik dní slavných a krvavýxh upomínajícími, rozn-
cují se mysli: nkteí propukají v plá, jiní se chtí

chopit zbran; rokování se obracelo ve výtržnost

a hrozilo nebezpeenství, že snm skoní boui.

Páni, kteí ruili za poádek, obnovili pokoj a zp-
sobili, že zvláštnímu výboru uloženo uvažovat o opa-

teních potebných. Ale všickni pítomní díve, než

se rozjeli, písahali, že v obran zákona božího

chtí obtovati svá hrdla a své statky, i dostavili

se ped krále, aby mu podali své stížnosti. Vladi-

slavovi skytal se tu zajisté pohled na pravé Cechy,

kacíské a odbojné, kterj'' mu tajen byl od jeho

dvoan, a tušil snad nebezpeenství díla, jež tak
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lehkomysln podnikl o obnovu víry katolické v Ce-

chách.

Snm utraquistický ped svým rozchodem znova

zídil konsistor. Složena byla ze dvanácti len vo-

lených od stavv, a v jejím ele zstaven Koranda.

Jejím úkolem je pedstavovat tradici, potírat sekty

a k istému uení utraquistickému pinavracet ty,

kdo se uchýlili od nho: pod její nejvyšší autoritou

dkanové budou dohlížet nad prostými knžími a

v knžstvu zachovávat káze a jednotu. Vedle

konsistoe výbor šesti pán svtských, zvolených

také od stav utraquistických, zabezpeí vážnost

jejich nálezv a bude dohlížet, aby byly rádn za-

chovávány zákony a výsady na ochranu kališník

Veliký krok byl práv uinn: na píšt katolíci

nestáli více naproti osobám neb osadám, jichž síla

vzdorná ochromena byla osamocením, nýbrž na-

proti stran pevn ustrojené, jejíž osudy byly chrá-

nny od správc rádn ustanovených. Nicmén
úinky snmu z roku 1478 nebyly bezprostední,

ježto i za let následujících katolíci a král pokrao-
vali v ilé své propagand. Reklamací konsistoe a

protestací správc s úspchem bylo by vyslyšáno

toliko, kdyby se opíraly o mocnou sílu hmotnou: —
kde bylo vojsko kališník? Trapný nedostatek knží
se rozmáhal neustále: papež obnovil zákaz svtit

knží utraquistické, far uprázdnných pibývalo víc

a víc, i zdálo se, že za dosti krátký as nevyhnuteln

se dostanou nazpt stran protivící se oprav. Na-

dje katolík zmaeny byly píhodou nenadálou

a skoro romantickou.

V msíci srpnu 1482 náhle se roznesla povst, že

do Písku pibyl biskup, pravý biskup, opatený vší

mocí biskupskou, jenž ochotn svtí ekance utra-

quistické. Tábor a rzná jiná msta zvala jej, a s ve-
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likou slávou byl pijat v Hradci Králové — Kdokoli

zná stav duchovenstva vlašského za této doby,

nijak se nepekvapí, že rzni potební a lehkomyslní

biskupové bez velikých nesnází pijímali mladíky

eské, žádající jich za posvcení kanonické: nanejvýš

se spokoj ováli nkterými, pouze formálními ústupky,

jimiž by se uchránili od pronásledování soudu papež-

ského. Tato ochota zcela pirozen se vysvtlí užit-

kem, který plynul z ní, bj^la to nová forma simonie

tehdáž obecné; není však nemožno, že nkdy spolu-

psobily pohnutky ušlechtilejší: snad nkteí pre-

látové, pízniví oprav církevní, jinak nedosti dobe
zpraveni, želeli jaksi neoblomnosti kurie a cítili sou-

strast s nešastným národem, odsouzeným k vné
záhub. — Tehda žil v Mirandole biskup Santorinský

Augustin Lucian; nkolikrát mladíci z Cech pišlí

žádali ho za posvcení: neodmítl jich a v své ochot
setrval, i když za posledních let druzí prelátové

italští nejpísnjšími zákazy byli odvráceni od po-

dobných skutk; stižen byl za to zprvu písnými
dtkami, pak rozlinými tresty kázeskými.- Ode-
bral se do Cech.^)

Jaké byly pravé píiny rozhodnutí Lucianova?
Prameny naše jsou píliš neúplné, abychom mohli

je vypátrat. Nezdá se, že ml povahu muedlníka
ani podstatu velikého ctižádostivce. Události násle-

dující ukazují nám muže prostedního a nerozhod-

ného, malomocného, klesajícího pod nesnázemi, jichž

netušil. Však, by neopatrn povolil pokušení ne-

pokojné fantasie nebo vnuknutí duše nžné a zbož-

nosti upímné, nech byl dobrodruh nebo muž
duchem apoštolském nadchnutý, píchod preláta

opateného nevyhladítelnou mocí biskupskou byl

šastnou událostí pro utraquisty. Katolíci, nanejvýš

pekvapeni, dali se do obviování; Vladislav hledl

Oenis-Vaniura, Konec SAmostatnosti £eské« 14



postrašit Luciana,^^) a dvr ímský kapitule pražské

zaslal rozkaz, aby byl jat (v ervenci 1482). To ne-

bylo tak lehko. Radost utraquist rovnala se roz-

hoenosti jejich protivník. V Lucianovi vidli

jakéhos posla božího a v jeho píchodu zázraný
projev vle boží: v mstech, kde se objevil, byl pijat

s nadšením povrivým. Náelníci strany podobojí

pokládali okamžik za píhodný k dokonání svého

díla z r. 1478. Od této doby nkterá msta se sbližo-

vala, jednáno bylo o zízení jednoty, ale bez úspchu:
vyjednávání bylo opt zahájeno a ile v nm pokra-

ováno. Popud vyšel ze dvou mst, která se vždy
vyznamenávala zápalem váleným a svou oddaností

k novým naukám, ze Zátce a z Hradce Králové.

Malou pomrn lidnatostí svou, snad také jakousi

neobezelostí a známou náklonností k sektám radi-

kálním tato msta byla zatlaena do pozadí v druhém
období válek husitských: ve chvíli nebezpeenství

zaujala opt své místo. Dne 15. ervna 1482 Zatec

vešel v jednotu s okolními msty, dva dni potom
jeho píkladu následoval Hradec Králové, a ob
msta zvala pány a rytíe, aby se k nim pipojili.

lenové jednoty se zavazovali chránit biskupa San-

torinského a hájit svých privilegií náboženských

proti všelikému útoku; nkteí nejmocnjší páni

a nejvyšší úedníci zemští pistoupili k jednot.

Než chopili se prostedk krajních, ješt jednou na-

bídli katolíkm mír, žádajíce, aby se vzdali politiky

vyzývavé, která vydávala je nejhorší odvet. Kato-

líci se tvárili nanejvýš pekvapenými: jak lze pod-

zírat je ze zlých úmysl? eho žádají? — svornosti,

jednoty. Když naléháno na n, aby dali zjevný

dkaz své dobré vle pistoupením ke kompaktátm,
vyhnuli se: poddan^Tni prý jsou stolice papežské,

ve všech vcech víry jest jim zakázáno pedcházet

i
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nebo pomíjet jejích naízení. Utraquistm zjevný

byly jejich úmysly: pedstavitelé církve ímské ne-

vzdávali se žádného svého nároku; další jednání bylo

by bývalo vinno a nebezpeno. Za nkolik let Vladi-

slav neobezelým nadšením spíše nežli pesvdením
takto neobratn poškodil výsledky vlády Podbra-
dovy jak uvnit tak na venek: utlumené :^ští bylo

znova rozníceno; ob strany stály ve zbrani, hotovy

jsouce pustit se do sebe; moc královská zniena
stranami rozhoenými, z nichž žádná nemla úplné

dvry v panovníka, a jejichž náelníci se peli o nej-

vyšší správu vcí veejných. Síly, jichž král nedo-

vedl užít k zachování celistvosti území, mly se vy-

erpat novými rozbroji vnitními.

Jako r. 1448 osud války byl rozhodnut náhlým
pekvapením již díve, než poala. Pehnáno je jaksi

tvrzení, že té chvíle Praha ješt jednou zachránila

husitství: pcse všecky pokroky a nadje reakce

utraquism nebyl ješt tak seslaben, aby jeho spása

závisela na jednom mst; pravda jest potud, že

revoluce, která stran kališnické vrátila stolici krá-

lovství, pojistila jí pevahu tak zjevnou, že katolíci

hned upustili od svých plán, pomýšlejíce již jen.

jak by za podmínek co možná nejlepších vyšli ze

zápasu špatn zahájeného.

Msta královská v Cechách svými poátky
sahají do druhé polovice XIII. století, do doby
posledních Pemyslovc; jejich první obyvatelé

vesms byli Nmci, které králové povolali na své

statky, aby rozmnožili své dchody a získali spo-

jence proti šlecht. Od té doby msta užívají samo-
správy dosti rozsáhlé, závisíce pouze na králi, aniž

mohoy být odcizena nebo zastavena, co ve stedo-
vku je význaným znamením svobody. — Karel IV.

chránil jich, pál jejich rozvoji, potvrdil nebo rozšíil

i4»
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zakladatele. Ale jeho šlechetnost byla vždy prozí-

ravá, i neobtoval nejvyšších prospch koruny a

zem pomíjivé populárnosti. Zda tato msta, vzešlá

z vle královské, v nichž panovníci mli vbec ochot-

né spojence, nemohla se nkdy nabažit své posluš-

nosti? Byvše podporou, nemohla-li zahrozit nebez-

peenstvím? Zalíbivše si v samostatnosti, nemohla-li

upírat králm posledních skrovných práv, jež si vy-

hradili? — Užívaje dvry k své osob a vlivu, jímž

vždy psobí jasný rozum a pevná vle, výmnou za

svobody jim uštdené Karel bez násilných skutk
phmi msta, aby se vzdala výsad takových, jimiž

by oslabena byla jednota království nebo zákonná
autorita moci královské. Pemnil obce samosprávné
v poslušná msta, opatená v pravd nejširšími immu-
nitami.

Poádek vcí, zavedený Karlem IV. jako všecky

ády spravedlivé a rozumné, záležel na rovnováze

stav a moci, a jako tém vždy, i tato dosti ne-

jistá rovnováha byla udržována pedevším bdlostí

a moudrostí jediného lovka. Po smrti Karla IV.

rzné snahy, jím mírnné, povstaly s požadavky dolé-

havými a výlunými, a evniví stavové myslili již

jen, jak by získali podíl co možná nejbohatší z poz-
stalosti abdikací koruny osielé. Msta se nestarala

více než šlechta o obecné poteby vlády a o spolené
prospchy království. Nejprve se zdálo, že revoluce

náboženská, jež v stejný as spadla s velmi živou

jeakcí proti živlu cizímu, uvede asi v nebezpeenství

jejich vliv; v skutenosti dotkla se toliko jejich

vrstev vládnoucích, patriciátu, vznešeného mšan-
stva nmeckého, jež v svých výsadách bylo od n-
které doby ohroženo obyvatelstvem eským. Ježto

ve vtšin mst staré rody se vyslovily proti oprav.
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byly vypuzeny za prvních let války, a jejich jmní
zabaveno; panství se dostalo obecnému lidu slovan-

skému a utraquistickému, a msta se stemhlav vrhla

do hnuti.")

Svou starobylostí, svým bohatstvím, svým oby-

vatelstvem i svými rozsáhlými privilegiemi Praha
bez odporu vjmikala nad ostatní msta eská. Od
XIII. století listiny mluví o jejím blahobytu s ja-

kousi vznešeností, a prameny ím dále tím více

svdí o neustálém rozvoji a o rychlém jejím pokroku:

Praha jest ,,první úd tla národního, est a blahj

království, stkvla královna, zdroj, odkud právo

se šíí do druhých mst".^) Založení a lesk univer-

sity, povst kázaní betlémských, pobyt Husv a

nejznamenitjších jeho pomocník ješt více roz-

množily její slávu. Za mezivládí po smrti Václavov,
ana šlechta byla podezelá, rozdvojená a malomyslná,

Praha pedevším byla ustanovena k tomu, aby se

chopila vedení strany národní. Dostála své úloze:

první výprava kížová dvakrát poražena byla ped
jejími hradbami, a od té doby poala vykonávat
pravou nadvládu nad ostatní zemí.

Znenáhla druhá msta královská uznala jakési

její vrchní panství a její obecní zízení, rozšíené na
veliký poet mst a kraj petvoováno na zízení

zemské. Její voje rozhodovaly o vítzství, její zá-

stupci na snmích o vtšin, a nebylo marnou chlou-

bou, jestliže Pražané první se zapisovali na veej-
ných listinách ped pány a zemany. Chvíli nezdálo

se nemožným, že Praha bude v ele opravdové, de-

mokratické reorganisace státní, a že vláda feudální

v Cechách ustoupí zízení, více se shodujícímu jak

s tradiceijii národními tak se smry spoleností mo-
derních. Kdyby svým páním nepestala na pouhém
pojištní své samosprávy, ale podala se citu vzá-
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Jemnosti národní, spojením vci své s vcí svobod
zemských a rozšíením svých privilegii po ostatní

zemi mohla pipravit radikální pevrat, jehož úinky
byly práv tak dležité a snad šastnjší než následky

obnovy náboženské.^^)

Tyto nadje se neuskutenily. Byl ješt plný

stedovk; náelníci lidu pražského práv jako vd-
cové mst flanderských nebo spolku švábského,

práv jako Štpán Marcel se nevybavili z ideí své

doby: odvaha a násilí se snášejí s jakousi bázlivostí

duševní. Zstali otroky svých upomínek a nemli
celkem jiného cíle než rozšíit zvláštní svá privilegia

a postavit svou moc na místo šlechty. Strana demo-
kratická, oslabená svými nedslednostmi, postou-

pila brzo správu vcí státních stran mírnjší, a vítz-

ství starého ádu bylo vyznaeno spolkem Prahy
s pány a zpeetno spolenvTn vítzstvím nad Tá-

bory.

Prese všecken tento obrat Praha, a svou

chybou ztratila jedinou píležitost uchránit ode vše-

likého útoku politické a náboženské svobody zemské,

z války vyšla slavn a estn. Statk jí pribylo,

výsad jejích rozmnoženo. Nejen že mla plnou moc
nad soudnictvím, policií a správou obecní, ale Sig-

mund priznal jí jakousi nadvláda nad ostatními

msty královskými. V jejích zdech mla se konat

volba králv, a panovník ped svým vjezdem do

msta byl povinen písahat, že bude šetrit jejích pri-

vilegií. Její soud rozhodoval v poslední instanci o ná-

lezech etných soud mstských, a velmi ídké b3dy

pípady, v kterých bylo lze odjeho rozsudk se

odvolávat k soudu královskému. Na snmích a v po-

selstvech její kanclé pedstavoval celý stav mstský
a mluvil v jeho jménu. Z jejích mšan volen býval

podkomoí, pravý to ministr vcí mstských a du-
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chovních, jenž zasedal v rad kiálovské a zastupoval

v ní stav mstský vedle pánv a zeman.^') Zá-

sluhou tchto podkomoí a zvlášt Václava Valeov-
ského z Knžmosta (1452—1467) a Samuele z Hrádku
a z Valeova (1467—1485) Praha opt nabyla dosti

rj^chle blahobytu hmotného a dovedla pipoutat

k sob všecka menší msta.
Pevážná vtšina obyvatelstva pražského byla

oddána utraquismu: kdj^ž z rozliných známek po-

alo se jevit jakési kolísání Jiíkovo, Praha protesto-

Vcda hlasn proti všeliké obnov katolictví, a na
sklonku jeho vlády její víra. se nelekala ani oddanosti"

ani obtí. Zvolení Vladislavovo pijala s radostí hlu-
nou, vidouc v nm záruku blízkého a plného vítzství

opravy: nesmírné bylo rozhoení, když se král obrátil

proti tm, od nichž byl zvolen, a bylo tím vtší,

že katolíci, chápajíce se znovu politiky Sigmundovy,
chtli pinutit kališníky, aby vlastní rukou pracovali

o zkáze husitství.

Stedovku nechyblo svobody, ale pokojné

držení této svobody. Protože právo veejné bylo jen

svodem privilegií rzných a asto si odporujících,

žádné postavení nebylo pojištno, ani žádná vymo-
ženost konená; nepetržitý zápas byl velmi píznivý
rozvoji ctností obansk^-ch a vzácnjšími inil svo-

body vždy popírané, ale psobil stav neustálé kolísa-

vosti; za takových ád zvolna se vytváejících a za

posloupného úsilí všecky strany nalézaly zbra po-

tebnou k vykonání sv^i^-ch zámr. Praha mla již

píležitost poznat, že její privilegia nechrání ji ode

všeliké nehody.

Ped válkami husitskými svobody obecní pro-

spívaly toliko nkterým bohatým rodinám mšan-
ským, od nichž v úplné skoro zá\dslosti udržováno
^^-tIo ostatní ob5rvatelstvo. V dob revoluní vtšina
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eská se vytrhla z panství této cizí oligarchie, která

všecky úady držela svými právy ddinými a utla-

ovala nebo, lépe, potlaovala ostatní obyvatelstvo.

Nebyla to pouhá zmna osob. Konšelé pozbyli své

všemohoucnosti a byli již jen odpovdnými zástupci

obce; jejich moc byla pesn vymezena: ve vcech
správních pihlíželi a dohlíželi starší a všeliké

vci dležité musily být pedkládány veliké
obci. V Praze znova se ukázalo, co se stalo v repu-

blikách starovkých: lid penášeje svou moc, ne-

odíkal se jí, ale vykonával ji pímo sám.

Naprostá rovnost jest ideál stále sledovaný

a stále prchající. Sotva zmizela stará oligarchie, již

vzcházela nová. Všecky staré rody nebyly vypuzeny
a nevzdaly se ani svých upomínek ani svých nadjí.

Nkteí povýšenci se obohatili za zmatk; jiní vol-

bám lidu se odporuovali svou výmluvností, nadáním
nebo prudkostí. Nespokojivše se na dlouho náel-
nictvím strany, znenáhla hledli se povýšit nad své

spoluobany a na újmu velkých obcí rozmnožit moc,
které nabyli jejich zvolením.

Když Praha se poddala Sigmundovi, musila

uznat jistá jeho práva, aspo v zásad. Král se

vzdal skoro vší psobnosti na soudnictví a správu

obecní; zachoval povšechný dozor a podržel jmeno-
vání konšel. Taková byla tradice, a nikdo se ne-

znepokojoval tímto vkroováním královským, vždy
bylo obmezeno tolikerými ohradami a výhradami:

král své právo vykonával, jen když byl pítomen
v zemi; konšelé byli voleni podle seznamu, sestave-

ného od konšel odstupujících, bráni výhradn
z utraquistv a obnovováni rok co rok. Jejich pravo-

moc byla pesné vyznaena, a v každém pípad
dozor starších a velkých obcí zamezil by každou
choutku úchvatnou. Ale co zmohou opatení proti
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tlaku okolností? Sigmund, neklamaje se nijak o ná-

klonnosti Pražan, hledl na uzd držet jejich ne-

vli tím, že ustanovil jim úady mstské, jimiž byl

si jist, a rozšíil pravomoc svých zástupc na úkor

moci demokratické. Katolíci a ctižádostivci pod-

porovali jej, závazky pijaté byly zvráceny, a v 1. 1438
až 1448 hlavní msto husitství pod purkmistrem

katolickým stalo se bezdným a tmoucím spolu-

vinníkem reakce až do doby, kdy bylo osvobozeno

od Podbrada.

Vladislav, ujav se opt politiky krále Sigmunda,
pejal také jeho chyby, a nástrojem byli mu taktéž

muži, kteí doufali svou moc založit na zkáze svobod
obecných. Aby se pedešlo všeliké oprávnné po-

hnutce k stížnostem, konšelové byli vybíráni z utra-

quistv, ale z takových, kteí byli hotovi k odpad-
nutí; jejich chování ochromovalo všecko snažení hu-

sit v mst, odsuzujíc je k úloze neinných svdkv
událostí, pokud by se nestali jejich obtmi.

Podobn bylo v Kutné Hoe, v druhém
mst království. Rychlý rozvoj Kutné Hory, ležící

prosted pánve rudné, od dávna nejbohatší v Ce-

chách, zpsoben byl bohatými ložisky stíbra, v nichž

se tžilo ped samými jejími branami, a jež za po-

sledních století byla nejhojnjším pramenem d-
chod komory královské. Za válek husitských m-
šanstvo nmecké nelítostn a nemilosrdn potíralo

tu husity a jeho ukrutnosti pisply nemálo, že válka
záhy vzala ráz násilný a ukrutný. Msto, od husit
optovn dobyté a ztracené, konen zstalo v jejich

rukou; po v^^puzení starých mšan stalo se jednou
z tvrzí kacístva až do doby, kdy král odpadlíky zvolil

do správy obecní na velikou nevoli omámené a bez-

branné vtšiny.
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Jakmile menšina jme se ukládat svou moc, ne-

vyhnuteln musí se utíkat ke krokm libovolným

a k opatením týravým. Tím spíše, že tento ne-

vdný úkol vládnout proti vtšin protiví se du-

chm ušlechtilým, a že dlužno pijímat služby pí-
vrženc podezelých, kteí pekroují záhy naízení

svých pán. Prvními nezákonnými skutky vinníci

asto proti své vli bývají posloupn svádni až

k výstedním násilnostem. Je to zákon zla, jenž

se osvduje ve všech dobách boulivých, a jemuž
neunikl ani Vladislav se svý-mi rádci. Konšelé, jmeno-
vaní od krále v Kutné Hoe a v Praze, tžkým t5n:an-

stvím brzo dolehli na msta jim vydaná; pi jejich

zvolení žádáno po nich více rozhodnosti nežli úzkost-

livosti nebo poctivosti: hledli plnou náhradu vzít

za záští, které vzbuzovali, a za odvetu, které se stra-

chovali. Zajisté nemožno uznat bez sporu všecky

žaloby, jež proti nim vznášeli pozdji vítzní odboj-

níci, ale skutky, na jich úadu lpícími, dosti se vy-

svtluje rozhoenost jejich spoluoban.^^) Jeden
z jejich sluh, jenž nebyl svdomí citlivého, se pi-
znal, že kdyby ,,takovú nepravost páni jinde inili,

kázali by je zvšeti". Kupili se spravedlností, brali

obma rukama, vypovídali v prospch tch, kdo

se ukázali nejštdejšími. Chtl-li kdo být prohlášen

plnoletým, musil platit. Penz bylo teba, aby plat-

nost závti byla uznána. Když se odebrali do domu,
aby vyslechli poslední vli umírajícího, zabavili kde

co bylo, pobrali klenoty, mnili odkazy a pohledávky

obraceli v svj prospch. Panství udavaství a hr-
zy zabraovalo všelikému odporu. ,,Saused s sau-

sedem nesmli voln mluviti; a chtl-U jest kto

s druhým na rynku mluviti, ohledal se jako vlk,

zdali by tu tetí byl, aby jich nevyzradil. Pak nad
to více konšelé tíž mli své šibaly a zrádce; ti po
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víních a po šenkovních domích chodíce poínali sami

najprv leccos mluviti proti konšeluom a pimísil-li

by se kto k tomu a povdl co takového, ježtoby

neb3'lo libo konšeluom, i zrazovali je, a oni je sázeh,

a druhé i muili, a tak své šibalstvo konali. "i^)

Úadm mstským nebylo se bát trest, pro-

tože zejm podporovaly reakci katolickou. S jejich

svolením fanatití kazatelé, neznajíce jinak smýšlení

obyvatelstva, podnikli zuivý útok proti kacíství.

Nejhorlivjšími hlasateli této výpravy kížové byli

Bosáci, od Vladislava, jak se zdá, z Nmec povolaní,

kteí záští náboženské spojovali s vášnmi národ-

ními: oni vyzývali as odvety, kterou by íše byla

pomštna za své pokoení. Valentin Vlk a mistr

Puška, úpln zapomínajíce na nauení sv. Augustina,

jenž dí, že ,,klame-li se lid, teba jednat mírn a ni-

koli násiln", prosluli pílišnou svou horlivostí mezi

tmito zuivci. V spodních vTstvách každého veli-

kého msta hemží se oby\^atelstva hladového a suro-

vého, íhajícího na všeliké zmatky. ei mnich,
hlásané této nevdomé a nepokojné cháte, pipra-
vovaly ji k nejohavnjším rozhodnutím. Již knží
utraquistití byli tupeni a jejich chrámy zneuctívány.

Všecka tato luza bj-la povzbuzována spolu\'inností

konšel, kteí se k husitm chovali se vší písností.

Bda každému z nich, koho pešla trplivost vi této

vyzývavosti: každé slovo prudší, každé porušení

rozkaz trestáno s nejvtší písností.

Zda konšelé obmýšleli rozsáhlejší a záhubnjší
zámry.^ Temné povsti se šíily, mhuálo se o veli-

kém spiknutí, od pán katolických a od úad mst-
ských pipravovaném: všichni utraquisté budou prý
pobiti nebo z msta V3^hnáni: již den byl ustanoven,

spiklenec jeden pinesl svolení královské, spolu--

vinníkm dána zpráva i sveno heslo; 2") admini-
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strátor katolický Hanuš z Kolovrat, v tžké své

nemoci prozradil spiknutí, byv trápen píliš hrozným
tajemstvím, jež bránilo mu umít. — Co podstat-

ného bylo v tchto smyšlenkách lidových a v tchto
povstech, bezpochyby od nepátel konšel povo-
vaných? Jakéhokoliv opovržení hodní jsou muži,

tehdáž Prahou vládnoucí, není pece na jev, že by
byli zamýšleli všeobecnou ež, ba pipustíme-li též,

že kališníci, tvoící velikou vtšinu obyvatelstva,

byli by ochotn nechali se i zardousit od nkolika

set zuivcv, ani král, ani jeho rada, jejíž nkteí
nejmocnjší lenové byli známi svou oddanosti

k utraquistm, nebyli by svolili k podobnému
vraždní.

S vtší pravdpodobností lze pedpokládat, že

vdcové mli v úmyslu vzbouit lid, aby tím poteli

nejnebezpenjší své protivníky. Jakmile obyva-

telstvo zbaveno bude svých vdc a postrašeno,

jsou pány situace, a porobení Prahy zpsobí pod-

manní království. I v tchto užších rozmrech lze

ješt pochybovat o spiknutí,^^) není-li jiného dkazu
než piznání vynucená muením nebo výpovdi
svdk podezelých, že hledli vlastní své násilnosti

omluvit nebezpeenstvím, jež jim hrozilo. Katolití

konšelé pražští, jako vbec všichni pvodci reakce

za této doby, nelekali se zloinv osamlých, ale je-

jich zámry byly bázlivé, protože ducha byli obme-

zeného. Bu jak bu, ješt jednou byli varováni.

Msto se jitilo tajným vením. Nejvnitrnjší city

vtšiny, nejušlechtilejší její vášn a nejoprávnnjší

citlivost byly uráženy zárove. Rozhoovalo ji

chování posl pražských na snmích: jejich vinou

vjnukla se Praze nejvyšší správa, již vykonávala ve

vcech veejných: kdežto její zástupci vrn po-

slouchali rozkaz dvoru, druhá msta, Zatec, Louny,
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Stavla se v elo strany národní; onomu biskupu

vlašskému, jenž vzdoruje kletbám papežským, pišel

na pomoc Cechm, a jejž u vítzosláv pijaly Tábor
a Hradec Králové, zaveny byly brány msta Hu-
sova;

j
v jednotách na obranu kalicha zízených

Praha nesmla zapsat své jméno. Pýcha mstská,
víra i prospch, vše se sdružovalo, aby pipraven byl

výbuch. Není pochyby, že náelníci jednot utra-

quistických dávno byli v dohod s mstem. Události

nepekvapily je náhle: byli pipraveni na všeliké

píhody, vdcové ustanoveni a úlohy rozdleny.

Podivná jest nevole, kterou za této píležitosti líí

nkteí djepisci: utraquisté byli v zákonité obran.
Jsouce utiskováni zpupnou menšinou, mli povin-

nost, aby nesnášeli déle nezákonného jha, jež je

tížilo: v jistých pípadech resignace je zradou.

Praha se skládala ze tí mst zcela rzných: ze

Starého msta na pravém behu Vltavy, z Nového
msta, založeného od Karla IV. a prostírajícího se

vedle tohoto, a z Menšího msta na úpatí vrchu, na
nmž trní královské Hradany na levém behu
eky; každé msto mlo své zízení, svá privilegia

a též svj ráz i své obyvatelstvo dosti rozmanité. —
Boue vypukla všudy najednou. Dne 24. záí 1483
v osm hodin ráno velikým zvonem chrámu Týnského
naproti radnici Staromstské dáno znamení na po-

plach: ze všech tvrtí se sbhl lid ozbrojený. Kon-
šelé, konající práv schzi, uleknuti poslali jednoho

ze sebe na námstí, aby vyzvdl, co se dje: byl ubit.

Purkmistr sešed, chtl zavít vrata: lid zabránil mu
v tom, za ním se vrhl do radnice, kie: zabij, za-

bij! Konšelé podobojí se vzdálili bez úhony, druzí

byli uvznni; purkmistr vyhozen oknem a jeden

z jeho pátel rann. Množství lidu vzrstalo
stále; nkteí Nmci se pokusili vyprostit konšely,
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ale bylo již pozd: nkolik jich zjímáno, druzí se

rozprchli.

Krvavjší byla boue na Novém mst, kde
strana demokratická byla etnjší a obyvatelstvo

boulivjší. Sedm konšel bylo zabito na radnici

a jejich mrtvoly vyházeny oknem: jiní dva se zabili

ph pokuse o útk. Vzbouený lid zuil zvlášt proti

primasovi Páralovi, jednomu z nejlakotnjších;

krut pykal za své vydraství. Povstalci se pak
rozptýlili po všech ulicích: kdežto jedni plenili tvrt
židovskou, odnášejíce látky a klenoty a drancujíce

domy tak, že nezstalo hebíku ve zdi, druzí se vrhli

na kláštery. Nkolik duchovních bylo mueno a

usmrceno: lid se spil vraždním, ženy zuily vztekleji

a divji nežli muži. Dominikáni utekli eži jen tím,

že se skryli, byli by zahynuli hlady, kdyby nkteí
katolíci s nebezpeenstvím vlastního života nebyli

je opatovali potravou. Bosáci byli vypuzeni: až

k bránám msta provázel je prvod divný, pokikuje
po nich posmšn a prose boha, aby nephvádl jich

zpt z Nmec.
Hnv lidu je nelítostný a divoký: luza je všude

táž: bda zemi, jejíž osudy rozhoduje, a stranám,

které rozpoutávají její vztek! — Však kdo byli tu

vinníky, ne-li konšelové, jejichž zpupná politika

a zloiny dohnaly utraquisty k nejhoršímu, nez-
stavujíce jim jiné volby, než odpad neb odboj?

Kdokoli se staví nad zákon, ztrácí všeliké právo na
jeho ochranu: katolíci, vládnouce proti vtšin, dali

podnt ku povstání: jejich neštstí a zloiny jejich

nepátel padají jen na jejich hlav^'.

Náelníci utraquistití byli by stží udrželi první

výbuchy zuícího lidu; nepochybn také bylo jim

vdk, že hrzou zastrašen byl všeliký pokus o odpor:

nio jejich vítzství bylo by záhy poškozeno, kdyby
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výtržnosti byly se protáhly. Rychlost a pesnost

opatení, jež následovaly, dokazují, že plán byl

naped umluven. Obecní starší se chopili

hned správy msta: zatím co silné stráže se prochá-

zely ulicemi, bráníce všelikému novému pokusu lou-

pežnému, Pražané vyzvali hejtmana hradu pražského

ke vzdání jeho: obsadili hrad o nkolik dní pozdji.

Písnou odvetou uspokojeno bylo veejné mínní
a husité na dlouho zabezpeeni proti všeliké reakci.

Uvznno bylo asi 250 Nmc: v prvním zmatku
byli velmi špatn krmeni chlebem a vodou, tak ne-

dostaten, že nkteí prý zemeli hladem: kdo svo-

lili ku pijímání pod obojí zpsobou, byli propuštni

na svobodu; druzí vyhnáni z msta a jejich statky

zabaveny. Uvznní konšJové byli mueni: pi-

znavše se ke všemu, eho žádáno, byli odsouzeni na
smrt; deset jich popraveno. Jejich tla nechána
celou noc na veejném námstí ,,jako kdyby to byli

psi", na zejtí hozena na vz a pohbena v spole-

ném hrobu.22)

Zástupcové msta na spch psali Vladislavovi,

aby osvtlili a ospravedlnili své chování, slibujíce

mu, že uhradí škodu bouí zpsobenou; ale zárove
se dožadovali pomoci nejmocnjších pán, povolali

biskupa Augustina Luciana do svého msta i vešli

ve styk s jednotami utraquistickými.

Boue roku 1483 mla následky nemén dležité
nežli smlý útok Podbradv r. 1448; jako tenkrát

i nyní katolíci byli zdšeni nenadálým odporem:
za nkolik hodin pišli o ovoce všech svých dlouhých
a lunlých pletich. Optn stáli proti celému národu^
jenž na obranu své víry byl hotov k nejkrajnjším
obtem. Pekvapení se nezdailo: jestliže by setrvali

na svých zámrech, teba bylo se odhodlat k otevené
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válce; posledními svými pokusy nebyli k tomu hrub
povzbuzováni. — Kdo by jim byl pomáhal? Nmci
si nepáli nikterak obnovit nepátelství: na zprávu
o boui pražské opravdový strach panický padl na
zem okolní; již vidly v duchu opt hrozné voje

táborské. — Však tžko bylo bez boje se odíci nadjí
tak dlouze a draze chovaných. Všickni se hned ne-

odhodlali k tomu. Vladislav, rozhoen urážkou své

moci, sbíral vojsko a žádal pomoci Polska, Bavor,

ba i Matyáše. Sixt IV. pochvaloval ho, posílal do
Nmec bullu za bullou. Mam plýtváno vj-mluv-

ností! Každý panovník ml své snahy a své nepátele;

Vladislav nedostal z ciziny ani muže, ani groše.

Jeho vojsko bylo dosti etné, ale jakého vdce
mlo a jaké bylo samo! Vtšina jeho voják schva-

lovala chování Pražanv; opravdová výprava proti

odbojnému mstu byla by zpsobila obecné povstání.

Král se brzo pesvdil o tom. Chtl vstoupit do
Hor Kuten, kde se obával boue: mšané zaveli

ped ním své brány. Povolil, neodváživ se obléhat

msto. Po dlouhém vyjednávání svolil k odpuštní
Pražanm, potvrdil jejich privilegia, dovolil biskupu

Santorinskému svobodné vykonávání jeho úadu,
slíbil, že bez svolení obce nepovolá zpt mnichv,
a že volit bude konšely jak obyejn podle seznamu
sestaveného obvyklým ádem. Utraquisté se opt
zavázali, že židm a mnichm vrátí vci uloupené,

a že dají náhradu v3rpovzencm.**)

Pozdní ústupky bývají škodlivé a pokoující.

Král vrátiv se do Prahy, byl nkolikrát pedmtem
nepátelských projev; ba ani svým životem nebyl

bezpeen. Opustil f dvr královský u Prašné brány

na Starém mst Pražskem a vrátil se na starý hrad

Pražský, opravený a pestavný stavitelem Benešem
Lounským. Odchod tento byl abdikací, a až do
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nastoupení Ferdinanda I. Praha užívá samostatnosti

tém úplné.

Odpadnutím královým katolíci eští pozbyli

poslední své nadje v úspch: v skutenosti nepáli

si roztržky, a v své snaze ctižádostivé domáhali se

nových prospch. Posledními událostmi knžím
jejich vnuknuty byly zdravé úvahy: kanovníci

museli znova se ukrýti a utéci; administrátor

arcibiskupství Hanuš z Kolovrat zemel strachy.

Na jeho místo dosazen politik velmi mírný f Pavel

Štpán Pouek z Talmberka; vrn sloužív Pod-
bradovi až do posledního jeho dechu, ani po jeho

smrti nechtl uznat chránnce papežova Matyáše

Korvina a velmi zmužile se vyslovil pro Vladislava.

Jeho zbožnost nevyluovala opatrnosti; miloval

svou vlast a mír, znal dobe své krajany a vci
veejné, jichž se úastnil od dávné doby, nahánly
mu strachu z dobrodružství a hrzy z dobrodruh.
Soudil, že nejlepším prostedkem, jímž by kacíi

pivedeni byli ku poslušenství, není dohánt je

k nejhoršímu. Zkušeností byl o tom pouen, a po
osmdesátiletém nezdaru shledával, že marné jest

pokoušet se znova o prostedky násilné. Laikové

snadno byU pístupni tmto dvodm. Nemén
vele páli si utraquisté, aby se navrátil ád a mír:

spory stav smovaly ku potlaeni vášní nábo-

ženských, a šlechta obojí víry poala se obávat,

aby její roztržky nepisply k oslabení její moci na
veliký prospch mst. Za takového obecného smý-
šlení nebylo nesnadno zjednat mir. Byl uinn
v Kutné Hoe r. 1485.

Práv pede dvma lety Luther se narodil,

Evropa byla na prahu nových válek konfessijních;

ve chvíH, kdy poínala doba záchvat náboženských,

strany v Cechách tlakem okolností pinuceny byly

Deois-Vaniura, Konec samostatností £«sk6< 15
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ku prohlášení ádu snášelivosti a svobody svdomí.
Podle smlouvy Kutnohorské utraquisté a katolíci

užívají týchž práv a svobod: ob strany zstávají

v držení far jim píslušných, ale všem obyvatelm
království jest na vli vyznávat víru podle své vle.

Kazatelé se zdrží všelikého hanní a kacerování;

kompaktáta jsou uznána za zákon zemský, a uzdá-li

se kališnikm vypravit poselstvo k papeži o jich

potvrzení, žádosti jejich budou podporovány od
krále a katolík. Mír zjednán byl na jedenaticet

let, ale r. 1512 prohlášen za vný.^^)
Této smlouv byly vytýkány mezery a nejas-

nosti: právo poddaného lidu selského nebylo ani

dosti pesn vysloveno ani dosti pevn zarueno.

Jako díve ani potom nkteí páni neodolali pokušeni

zabezpeit spásu svých poddaných pikázáním jim

vlastní své víry, msta nepestávala odpírat práva

obanského tm, kdo se nepiznávali k víe vtšiny.

Nicmén mír Kutnohorský znamenal ohromný
pokrok a jest k opravdové cti a zásluze mužm,
kteí jej pipravili a provedli, akoli jinak celkem

nepijímali, ani nepozorovali pravých jeho ná-

sledk. Události skvle potvrdily politiku Pod-
bradovu: na troskách theokracie zizoval se stát

moderní, zákon nestrannou svou ochranu rozšioval

nad kacíi jako nad pravovrci. Po hrozných zkouš-

kách zem eská tlakem okolností spíše nežli

svdomou vlí lidí uznávala skuten nepíslušnost

moci ve vcech náboženských. V Cechách, o dv
nebo ti století díve než v jiných zemích, zápasy

náboženské vlastními svými výstednostmi vyer-
paly fanatism; strany se odhodlaly ke snášelivosti,

když se nepovedlo jedné vyhubit druhou. Oprava
nedostihla svého cíle, aby potlaila zloády církevní;

pekroila jej potlaením církve samé, pokud byla
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mocí svtskou a svi chovanou. Málo událostí v dji-

nách má hlubší význam a znamená pokrok tak

opravdový, málo které zárove jsou tak pouné a

tak ponižující pro pýchu lidskou a tak mnohoslibné

pro budoucnost lidstva jak ona smluva nejasn

složená, jež únavou bjda uložena obma stranám.

Odtržení jedné ásti národa od íma zpsobilo nové

poteby, a z tchto poteb vyplynulo nové zízení

politické. Pozoruhodný píklad o pitažlivosti orgán
ke stedu: z malomoci evnivých sekt vznikal jeden

z nejušlechtilejších cit svdomí novodobého, úcta

ke druhému, snášelivost.

Smlouvy celkem bylo dosti svdomit šeteno.

Vladislav pouen byv posledními událostmi, upustil

od svých ctižádostivých plán o obnovu katolictví;

jeho liknavostí získáni byli poslední pívrženci kurie.

Ob strany zachovaly své postavení, a zdálo se, že

se vzdávají všeliké snahy výboj né. Papežové za-

pomnli na Cechy: po více než plstoletém neplod-

ném úsilí nezabývali se více kacístvím eským;
doba válek husitských byla skonena.

Pímí se prodloužilo až do chvíle, kdy po-

kroky reformace nmecké vzbudily opt ráznost

církve, a kdy tato jsouc ohrožena již nejen ve vci
vedlejší a vzdálené, ale ve vší své moci, ba v samé
své jsoucnosti, sebrala své síly k poslednímu úsilí

o znovuzízení své autority. Dílo opuštné Vladi-

slavem pejal opt Ferdinand, jenž projevil však

-'lastnosti zcela jiné, vytrvalost, sílu a opatrnost.

is"
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Poznámky k hlav I.

*) Doba Jagielovc je jednou z nejtžších a nejzmate-
njších v djinách eských. Souasných letopis je po skrovnu
a ceny prostední. — Staí letopisové eští (vy-

dáni Palackého v III. sv. Script. rerum bohem.); D 1 u g o s z

(141 5— 1480), poslední knihy kroniky polské sepsané latinsky.
— Dlugosz, jakožto horlivý katolík je písný ke kacím
eským, ale svdek dobe zpravený; — Dubravius
( t 1553) K i s t o r i a regni B o h e m i a e, libri XXXIII.
— Peveliký poet listin uveejnn byl vArchivu e-
ském, mezi jinými dopisy Viléma z Pernšteina od roku
1520 sv. I. str. 70— 137 a II., 136— 173; listy erpané z ar-

chiv bavorských od r. 1440— 1 512, I., str. 320—337; zápisy

veejné od r. 1453— 1490, IV., 413— 517; veliký svod zákon,
známý pode jménem Zízení zemské krále Vladislava II.,

text eský a latinský ve sv. V. a j. — Dležité listiny nalez-

neme ješt v as op i s e es. Musea, ve Sborníku
Historickém, v Mittheil. des Vereins fr
Gesch. der Deutschenin Bóhmen a j. — Pes
to vše mnoho je mezer a míst temných. Kalousek nedávno
ujal se opt vydávání Archivu eského. Svazek VII.

(1887) obsahuje pramen prvního ádu pro tuto dobu: Dopisy
pana Zdeka Lva z Rožmitálu, vydané od Fr. Dvorského
s obvyklou jeho svdomitostí. Palacký znal tyto dopisy,

jež obsahují nekonené množství vzácných zpráv, a zvlášt
zajímav osvtlují stav duševní té doby.

Hlavní prací zstávají stále Palackého Djiny
eské (V. díl, i. a 2. sv.). Vypravování jest tu velice po-

drobné a veliký historik eský jím podává jednu z mistrov-

ských ástí svého díla. V nkterých ástech pozmnno nebo
doplnno jest od Bachmanna a Burdy, — o nepokojích Praž-

ských roku 1483; — od Rezka v ad lánkv o Ludvíku
Dítti; od Tomka v rzných láncích asopisu es. Musea
a j. O obecných djinách možná užít Tomka, Dje krá-
lovství eského 5. vydání 1885; Hubra, Gesch.
Oesterreichs, sv. III., Gotha 1888; Grunhagena
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G e s c h. S c h 1 e s i e n s, sv. I. ; Cara, Gesch. Polen s,

sv. V., a j.

2) T5'to velmi dležité podmínky volební uveejnny
byly v Archivu eském, IV., 451—451;.

') Listy Bohuslava Hasišteinského z Lobkovic, vy-

dané od Vinaického, str. 57.

*) Dubravius L XXXIL
*) Viz pekrásný list pana Viléma z Pernšteina v Ar

chivu es. I. 76.

•) Vladislav, píše vyslanec benátský, je vysoké po-

stavy, uctivý a pobožný; mrav istých, není hnvivý,
neobmýšlí zlé, modli se mnoho, bývá na tech mších denn;
nikdy nedal nikoho popravit, ale poslouchá ho málo kdo.

Mluví málo, a ekl bys, že to socha. — Denník Marina Sa-

nuta III. 858. a násl.

') Koruna eská písluší kotlin dunajské Moravou.
Ostatn historikové i geografové zpozorovali velmi správn,
že echy pes to, že leží nad Labem, více lnou k jihu než

na sever. Krušné hory a Sudety ponechávají ece toliko

úzkou prorvu, i s dolejším Nmeckem styky jsou nesnadné,

kde/to na jihovýchod vypnulina Moravská mezi obma
zemmi tvoí hranici toliko podle jména.

*) V odporu Slovan jižních proti Turkm zajisté jest

hojn episod hrdinských, nicmén povšechný dojem je

smutný a úspch nevících nad oekávání snadnjší.

") Jií v list k mšanm Chebským se chlubí, že

nejen trpí, ale i chrání a ujímá se Nmc pražských, kteí

,,jsouce velmi etni, vydržují mnoho kostelv a klášter"-.

(Fontes rerum austriacarum II. odd., svaz. 46, 411.) Všickni

byli katolíky.
^°} O reakci katolické a o odporu husit srovn. mimo

Palackého V., i. [162, 163, 192— 193, 200—204, 209] i Frinda,

Die Kirchengesch. Bóhmens, sv. IV., str. 80
až 82; Bachmanna, Zur Gesch. desAufstandes
der Prager im Sept. 1483 (v Mitth. des Vereines

fiir Gesch. «. er Deutschen inBóhmen IX. ro., Praha 188 1);

Burdu, Boue Pražská roku 14S3, ve Sborníku
Historickém, Praha 1883, str. 119 a násl. — Bachmann uve-

ejnil vypravování njakého Nmce, Passio Pragen-
s i u m, jež dležito je pro srovnání se Starými letopisy,

které díve bývaly jediným pramenem.

") Zachovalo se nám vypravování o vznní Micha-

\ov ve spise Václava Slánského, jednoho ze ty jeho druh.
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Vydáno bylo v Starých letopisech eských str. 503 a ve
Výboru literatury eské, II., 879—890.

") Zda piváben byl sliby? — O tom není žádného
dkazu. Koranda tvrdí, že z ech nedošlo ho žádného po-
zvání; v listu ke králi Lucian sám di, že k rozhodnutí byl

piveden pesvdením, že se s echy nakládá nespravedliv,
a píjemným dojmem, jejž v nm vzbudili jejich ekanci.
S druhé strany není pochyby, že na snme r. 1478 mluveno
o tom, že by mohl být získán nkterý biskup italský. Augu-
stin Lucian neopomenul pinést s sebou listiny, dokazující

jeho dstojenství. O této dležité píhod viz Palackého,
sv. V., . I., str. 214 a násl. a Frinda str. 80.

") Jeho skutek, odpovídal na protestace biskupovy,
zdá se mi neobyejný a s tradicemi málo se srovnávající,

Chce-li, jak tvrdí, obnovit mír mezi obma stranami, pro
se tak zejm prohlásil pro jednu z nich?

^*) Djiny mst eských byly velmi peliv prozkou-
mány od spisovatel naší doby. Róssler (Deutsche
Rechtsdenkmáler aus Bóhmen und Mah-
re n) , Erben (Regesta diplomatica nec non
epistolaria Bohemiae et Moraviae) [pokra-

ování jich (1253— 1310J od Emlera) a H. Jireek v pe-
krásné sbírce: Codex juris bohemici vydali pra-

meny nejdležitjší. TomkovyDjiny msta Prahy
jsou podivuhodným památníkem uenosti a kritiky (sedm
svazk vj'^daných sahá až do doby Vladislava II. (1478).

Z prací zvláštních dlužno uvést pedevším studie J. elakov-
ského a na pedním míst Úad podkomoský
v echách. Praha 1881.

^*) Srovn. velmi krásnou sbírku: Prameny práva
mstského v echách, jejíž i. svazek, obsahující

privilegia mst Pražských (1886) k stejné cti jest jak Jaro-

míru elakovskému, jakožto vydavateli, tak rad mstské,
jakožto nakladateli. ,,Bez ní všecka druhá msta království

byla by jako zbavena svého vdce; je vzorem života, pí-
kladem a zrcadlem mravnosti" (privilegium Janovo 13 16,

str. 21). — In commodis (civitatis pragen-
sis) et profectibus sicut in oulorum
nostrorum viridario nostra plurimum
delectatur serenitas (privilegium Karla IV.

1348, str. 85) atd., atd.

^•) elakovský, Úad podkomoský, str. 27.

") Viz listiny dané Pražanm od Sigmunda (1435 a

1436), od tadislava (1454), od Jiího (1458a 1460), od Vladi-



— 231 —

sláva (1472): privilegia, mst Pražských, str. 216 a násl.,

236, 243, 253, 265 atd.

") Viz v Starých letopisech eských, str. 510—515,

výpovdi vz po boui.
") Ib. str. 233.
*°) Heslo prý bylo: Pán Bh s námi. svtlo mezi námi.

naši vrní bez hac (nohavic), Bartoš [z neznámého dosud

rukopisu Strahovského, jenž o boui r. 1483 má zvláštní

hlavu] uvedený od Burdy: O boui pražské r. 1483. Str. 123.

*^) Bachmann neví v spiknutí, a jeho dvody jsou

pravd podobné, však nikoli patrné. Nesmíme zapomínat.

že Bachmann v svém nepátelství k echm všecku vinu

svaluje vždy na jejich bedra.
22) O událostech 23. záí viz Staré letopisy eské

str. 234—237; Passio Pragensium; nkolik pramenv uveej-
nno od Golla ve Zprávách zasedacích král. eské spole-

nosti nauk 1878, str. i—7. — Srovnej líení Burdovo (ve

Sborníku historickém, vydaném na oslavu loletého trvání

Klubu historického v Praze 1883] str. 123 a násl.

23) Smlouva uveejnna byla od Golla ve Zprávách
zasedacích král. es. spolenosti nauk 1878 str. 9 a násl.

^*) Zápis snmu Kutnohorského uveejnn byl v Ar
ehivu eském IV., 512—516 a V., 418^427.



HLAVA DRUHA.

Boje ústavní v Cechách za vlády Jagielovcv.

utišení spor náboženských a pevaha otázek politických. —
I. Vítzství šlechty a zízení ádv oligarchických. — Osla-

bení moci královské: pacta conventa, volba král, vše

mocnost snmv. Zízení zemské z roku 1500. — II. Páni
a rytíi. — Šlechta a mšané; smlouva Svatováclavská;

úpad mst. — III. Utiskování sedlák: poroba; postavení
poddaných; jejich výsady a útrapy. — Nebezpeí situace

zpsobené vítzstvím šlechty.

Smlouvou Kutnohorskou (1485) nebyl obnoven
pokoj v Cechách, promnna pouze povaha a ped-
mt boj vnitních. Po bouích náboženských ná-

sledují spory politické, dávné skupiny ustupují

novému roztídní stran; nebží víc o utraquisty a

katolíky, ale o šlechtu, mšany a poddané; nerokuje

se víc o kalichu a o rozdávání svátosti oltání

dítkám, ale o právech snmu, o složení a pravomoci

rad, o stycích jednotlivých stavv a o pomrech
sedlák k jejich pánm.

Jako bychom byli peneseni do jiné zem, tak

úplná jest zmna: právníci nastupují na místo

theolog, výmluvnost opouští chrámy a utíká se

do snmu. Jakási nechu k hádkám náboženským
zmocnila se všech. Odkladu, jehož stolice papežská

ponechává utraquismu, se neužívá; církev národní

nebudí úasti od chvíle, co nehrozí jí nebezpeenství.
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Pílišnými útrapami dobyto svobody, nedostává

se již odvahy použít jí. Otázky vzbuzené schismatem
zstávají nerozhodnuty; as od asu se ozvou n-
které bázlivé protestace: duchovenstvo husitské

zstává bez vedení, fsry jsou uprázdnné, vící
nepodajní; nebude-li pokus uinn o odstranní
takovéto anarchie mravní? — Universita jest

v úpadu, bez žák; jak vrácen jí bude dávný roz-

kvt? — Híiutí humanistické znenáhla proniká do
všech zemí okolních; zda nebylo by radno pevzít

z nho jisté ideje, kterými by bylo obnoveno ná-

boženství národní a dána jemu vtší moc a vliv? —
Mínní veejné se odvrací lhostejn: dj je skonen;
kdo se zabývá ješt vroukou, správou církevní,

pokrokem mravním! Nkterá prohlášení neuritá,

Tikolik hesel, a každý jde dále za jinými prospchy.
Tato lhostejnost, srovnávající se velice s po-

vahou ducha lidského, jež, hledíme-li k podstat
vci, jest jen poslední výraz a jako karikatura

theorií Jiíka z Podbrad o neutrálnosti státu ve

vcech víry, skrývala velké nebezpeenství: brzo to

zpozorováno. Zlo však nebylo by nenapravitelné,

kdyby se bylo zdailo rozešit otázku ústavní, jež

na píšt zabírala všecku pozornost. Na neštstí

zápasy politické byly spíše prudké než plodné a

vedly jen k jistému zmatku, v nmž všecka moc
byla popírána a všecko právo ohroženo. Pro píští

rozvoj djin eských jest to doba rozhodná, obsa-

hujíc v zárodku všecky chyby a pohromy následu-

jících století.

I.

Z událostí vyplývají zvlášt dva veliké skutky:
poroba lidu a vyhlazení moci královské; vinou
Vladislavovou bylo, že nedovedl chránit massy
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národa proti úchvatúm šlechty, a že nezachoval

vážnost moci ústední; rozšíení ád feudálních,

odnímajíc všecken vliv tm, kdo nenáleželi stavu

pri\nlegovanému, vydalo nkolika stm lidí osudy
zem, zhubilo ducha národního, pekazilo zavedení

ádu trvalého — protože základy moci byly píliš

úzké — a uvedlo v nebezpeenství samu jsoucnost

vlasti.

S druhé strany moc královská svou závislostí

odsouzena byla ke dráze revoluní, protože nebylo

možno, aby se nadále spokojila postavením, jaké jí

bylo vykázáno; jsouc nepotebná, stala se práv
tim nebezpenou a svými obraty výbojnými ohro-

žovala vždy oligarchii, od níž byla zniena. Likna-

vostí a neprozíravostí Vladislavovou království bylo

takto odsouzeno k celé ad násilných krisí: zápas

stavv a pravomocí stal se neduhem endemickým,
strany neznaly jiného postupu vlády než smlé
útoky, a vskutku situace jednou daná nepipouštla
hrub druhých.

Omluvou Vladislavovi jest toliko, že pijal korunu

za okolností velmi tžkých. ,,Když Tys vlády se

ujal," praví Bohuslav Hasišteinský z Lobkovic,

,,vše bylo u nás viklavé a nejisté; dovrného a bez-

peného nic. Vn hrozila Tob válka, doma úklady;

mnozí opouštli Tebe, nebyla-li služba jejich každo-

denními dary uplacena."^) Jednota Zelenohorská

neobnovila katolictví, ale za to jí bylo útchou, že

provedla druhou ást svého programu, na níž jí

záleželo nemén. Podbrad náhle byl zaražen v svém

úsilí o povznesení moci panovnické z podízenosti,

do níž se dostala revolucí husitskou: nejen válka

s Matyášem zaujala všecku jeho pozornost a odbojem

jednotník panství jeho odata ást koruny, ale

nejobyejnjší opatrnost mu velela, aby upustil od
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zámr, jimiž by si byl odcizil šlechtu dosud vmou.
Aby opatil poteby obrany, musil opt zastavit

nebo prodat všecky statky, jež byl nové získal

korun, a byl by musil pozdji zavadit vlastní své

jmní. Jeho dlouholeté služby a svazky, jež utvrdil

mezi panovníkem a národem, dlouhé nepátelství,

jež vyžadovalo písnjší kázn, za jeho života za-

krývaly nevyhnutelné následky této situace. Ale

od té doby vážnost trnu závisela jen na muži, jenž

sedl na nm. Nástupce Podbradv obdržel toliko

autoritu úchvaty podiytou; díve než by mohl vy-

konávat moc, byl by musil si jí dobýt.

Zda bude s to? Ano bude-li mít vli takou.?

Šlechta nedoufala v to, a toto pesvdení nemén
než pedsudky náboženské a národní rozhodlo o jejím

hlasování. Jakého náelníka podajnjšího a mén
nebezpenjšího mohli si pát, než toto dít patnácti-

leté, takto bez pípravy a bez podpory vržené do
zem, jíž neznalo, a kde nakupeno bylo pekážek
nepekroitelných ? — Pée o politiku zahraninou
na dlouho vzdálí ho od starostí o správu zemskou;
vdnost a obava, aby nepobouhl svých pívržencv,
odvrátí ho od pechvat, jež tak se proplatily jeho

pedchdci. Vychování jeho bylo již zárukou: vy-

rostl v Polsku mezi úchvaty nepokojné šlechty a

ve vzpomínkách netanula mu jiná forma vládní,

než bezvládí oligarchické.

Aby zamezeno bylo všeliké pekvapení, šlechta

zavázala jej tuhami podmínkami. lánky smlouvy
z r. 1471, vzor to všech kapitulací, jež králm byly
ukládány až do r. 1621, povšechným zpsobem po-

tvrzovaly práva, privilegia a obyeje zemské, usta-

novujíce, že žádná zmna ústavní ani žádná novota
správní, jakkoli dležitá, nesmí být zavedena, než

se svolením snmu: jinými slovy, panovník nemže
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nabýt nových práv než se svolením tch, jichž

samostatnost byla by jimi obmezena, a bez jichž

schválení mly by povahu revoluní a tudíž vždy
nejistou. V dob, kdy ve všech skoro státech západ-

ních neobmezená monarchie se zvedala na troskách

feudálních, v Cechách panovník byl odsouzen

oddat se neinnosti, nechtl-li se stavt nad zákon

a odvážit se jaksi odboje proti smlouv, jež byla

základem všech jeho práv.

Kapitulace byly pravou smlouvou bilaterální.

Trojí písahou král zavazuje se zachovávat tato

pacta conventa, jednou, když pechází
hranice království, druhou ped svým vstupem do
Prahy a tetí ped svým korunováním : potom teprve

pijímá slib vrnosti od svých poddaných.^) asté
byly úchylky od tchto pílišných opatení,') ale

nedostatkem té neb oné formality nijak se nemní
povaha svazku, vížícího krále s many jeho, a písaha
kterou iní na zízení zemské, jest podmínkou ped-
chozí a potebnou jeho moci. Popis slavností koru-.

novaních, jaký nám podává kniha Tovaovská,*)

v této vci nezstavuje žádné pochybnosti. —
Když panovník poprvé pibude do Brna nebo do
Olomouce, nejvyšší hejtman jménem zem prohla-

šuje se ochotným uznat jeho moc, ale nejdíve

markrabí musí odevzdat mu list pod svým maje-

státem, jímž potvrzuje svobody a práva obvyklá.

Kanclé te jej pede všemi, i hledá se, jest-li vedle

starých listv a v táž slova vyjáden. Po skoneném
obadu markrabí písahá na zízení zemské,^) stavové

pak slibují mu vrnost a poslušnost a potom teprve

král koná první svj vladaský skutek.

Podobn v Cechách pes rozdíly pouze formální

toliko svobodná volba víže poddané s panovníkem,

a jejich obapolným stykm, závazky vzájemnými
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ustanoveným, není takto zhola nic spoleného se

závazky, jaké poddaní mají k svým pánm. ,,Páni,"

praví Všehrd, ,,sob lidi platné, i služebníky a pa-

cholky za své peníze kupují a mají nad lidmi též

jako i nad svými služebníky plnu i života moc i smrti,

jakož práva ukazují. Ale zem sob krále sama volí

a jej dobrovoln podniká, od nho žádnými penzi

kupena nejsúci, než dobrovoln jenom poddána;

král každý zemi písahu iní."^)

Jestliže král ruší své sliby, poddaní nejsou více

vázáni poslušenstvím. Prameny i skutky dokazují

stejn jasn, že Cechové dobe znali poslední d-
sledky volebních kapitulací. Když na

Morav šlechta se zavazuje obtovat své statky a

hrdla na pokoení všech, kdo by ohrožovali její

práva, nevyluuje z nich ani krále, a tento bez

váhání potvrzuje její nález (1516).') Roku 151T

nkterými ustanoveními ki-ále Vladislava v po

chybnost byla uvádna celistvost koruny; správcové

eští se zvláštní uritostí pipomínají mu obapolnost

povinností vížící panovníka a jeho poddané: ,,Vaše

Milost mže dobe znáti, který pán a král kesanský
chce, aby jeho poddaní k nmu poddanost zachovali,

že jest pedkem povinen podle své písahy také

k nim se zachovati . . . Nejsme žádnému lovku
smrtelnému zavázáni, bychme mli opustiti práva
tohoto království, a nepovstali, i s proléváním krve

své, proti lidem, kteí chtjí ujm a škod jeho."^)

Výstraha zdála se vážnou Vladislavovi a než by
vzdoroval nespokojeným Cechm, radji nepijal

od Slezan slibu vrnosti, jehož se domáhal pro

svého syna.

V XV. a XVI. století takto se pipravuje a usku-

teuje v ásti východní Evropy pemna zcela

opaná nežli v západní Evrop, jež spje ke zízení
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monarchií neobmezených. Okolnosti pr^dobné, jaké

za stedovku pekazily v Nmecku založeni íše

ddiné, vedou v Cechách, v Uhích a v Polsku

k výsledkm totožným: vinou událostí a lidí nevy-

tváí se tu mezi panovníky a národy ono tsné
spojení vyplývající z vdomí stejných prospchv
a ona nerozluná vzájemnost vytvoená pracemi

spolenými a zkouškami spolu podniknutými. První

panovníci, kteí od doby národní dynastie Pemy-
slovc velmi zvolna a psobením asu spíše než

svými službami a prozíravostí své politiky dovedli

v národu vzbudit cit dynastický, jsou Habsbuikové^).

Za okolností takových zásada ddinosti nemla
již významu, a protože byla ve zejmém odporu

s pevládajícími názory politickými, usilováno o pe-
mnu moci královské v doživotní pedsednictví.

To by bylo bývalo poslední slovo revoluce feudální

a nejjistjší prostedek zabránit všelikým obratm
štstí.

Mimo vnitní logiku, jež pudí strany, aby do

posledních dsledk dovedly své theorie, úvahy
rázu mén obecného uinily z volby král jeden

z pedních lánk programu oligarchického. Každá
volba byla v skutku výtenou událostí— pro volitele.

Kandidát bylo vždy dost, a na zatlaení svých

spoluuchaze nešetili ani pízn ani penz. Lakota,

takovým lehkým ziskem jednou vzbuzená, potlaila

snadno obavu a úzkostlivost, jež ml vyvolat ád,
který za základ kladl nejistotu a porušenost, zne-

mravoval národ a otvíral bránu vlivu cizímu.

V této vci páni eští nedovedli dosáhnout

zákonného uznání svých pání. Kdežto v Polsku

snmy ústavn si osvojily právo svobodn nakládat

s trnem, v Cechách stavové volili krále toliko ná-

hodou a jako úchvatem, ale doufali, že odstraní pe-



— 239 -

icážky se naskytující, a nkolikrát by se jim to bylo

málem podailo. 'Zdálo se na piklad, že došli cíle,

když Vladislav, chtje zabezpeit trn svému synu,

uznal právo snmu k volb krále (21. bezna 1509).

O nco pozdji, aby dosáhl slibu, že koruna, kdyby
Ludvík zemel bez potomk, dostane se jeho dcei
Ann, zavázal se, že provdá ji jen se svolením stav:
jest na jev, že v tomto pípad schválení snmu
bylo vlastn volbou krále-manžela. Nároky šlechty

shodovaly se tolik s logikou situace a s pravdou
skutkv, i byly tak staré, že prbhem celého

prvního století vlády Habsburk prese všecko úsilí

králv a patrné pokroky moci ústední, snmy nikdy
neupustily výslovn od svých požadavk.

Hlavní píinou pomrného nezdaru šlechty

v této vci byla jistá nerozhodnost, podivn sluující

se s nejsmlejší odvážUvostí, a její úinky jsou velmi

patmy prbhem celé této doby djinné. Tato ne-

rozhodnost sama jest jistým stálým rysem povahy
eské, a byla tu utvrzena zvláštními podmínkami
boje poatého proti moci královské.

Aristokracie nebývá mén ctižádostivá ani

bázlivjší než demokracie; mén se hší od sebe

cílem vyteným než postupováním užívaným; kdežto
demokracie, vycházejíc obyejn od zásad obecných,
dovolává se pravdy nepodmínné a ráda zavádí
bezohledný poádek, aristokracie, opírajíc se o tra-

dice a historii, jest tudíž šetma k událostem ped-
chozím; _,pekrucuje je, aby dosáhla z nich, eho si

peje, ale pekrucujíc je, váží si jich; i v svých
odbojích nemže upustit od své konservativnosti,

a její revindikace, nejsou-h založeny na historii,

ve vlastních jejích oích pozbývají své síly. Jako
v Uhích tak i v Cechách povstání vždy propuká
toliko pro porušení ústavy.
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Ona stídává' úžkostlivost loyální, splétající se^

s nejostejšími snahami ctižádostivými a ona báz-

livost, nezdržující se pechvat, ale neodvažující se

hnát je do krajnosti, nebyly k velkému štstí zemi:

pekážely, že se nemohla urit a konen upevnit

vláda, kteráž bu jakoubud, byla by pece lepší nežli

stálý zápas pravomocí. Co zvlášt se týkalo veleb-

nosti trnu, nebylo pochyby, že v dobách ped
válkou husitskou syn pravideln korunu ddil po

otci, a zlatá bulla Karla IV. r. 1348, vyhrazujíc

jinak svrchovanost národu, zachovala a pesné
vyslovila obyej ddinosti. Stavové, jimž pekážely

tyto upomínky, neodvažovali se revolun prohlásit

své právo, ale nepochybovali, že ve chvíh únavy
nebo slabosti vymohou odeknutí se panovníkovo.

Nic však nebylo zpsobilejšího k oslabení moci

královské nad nejistotu, jež se takto vznášela nad
povahou a pvodem její autority, a šlechta koistila

z toho, hledíc ji privést toliko na stín bez tla a bez

života.

V dob píchodu Vladislavova do Cech, a
se šlechta zmohla, a okolnosti dále pály velmožm,
vc králova nebyla ztracena. Msta, byvše pechvaty
šlechty velice popuzena, byla hotova vejít opt
s panovníkem ve spolek, na as perušený; akoli

posledními událostmi zasažena byla jejich zámožnost,

vládla ješt velmi znanými prostedky: i když
odkázána byla na vlastní své síly, pece po dlouhá

léta držela na uzd aristokracii: ve spojení s nimi

královská moc lehce byla by zdržela pokroky svých

protivník, a zachránila si, eho teba bylo pro

upevnní ádu veejného. Nemluv ani o sedlácích,

jichž nepromnná oddanost byla by zabezpeena,

kdyby jen chránni byU od poroby, i mezi šlechtou

samou král nalezl by dosti spojenc: všickni ne-
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koistili stejn z bezvládí, mnozí za nestálá a po-

chybná jeho dobrodiní radji by byli mli mír a

bezpenost; nkteí byli ducha dosti vznešeného,

aby se hrozili výstedností, jejichž závrkem a

koncem nevyhnutelným byla by zkáza zem a

reakce despotická.

Jak se dje asto, vtšinu poctivou a umírnnou
potlaila menšina, jejíž choutky byly prudké a

nátlak neustálý, ale výsledek byl by býval zcela

jiný, kd5'by Vladislav byl dovedl vtšinu zídit a

vést. Na neštstí neporozuml ani v nejmenším své

úloze, a okolnostmi pozornost jeho byla brzo odvrá-

cena od vcí eských. Po smrti ^Matyášov r. 1490
Uhi nabídli mu korunu; neoekávaná odveta pro

Cechy! Zem pivtlené mohly znova být pipojeny

ke korun, a skuten stalo se tak, pes nkteré
protestace Uhr, jež stížený byly kolísavým a od-

porujícím si panovníkem. Smlouva Olomoucká byla

vyhlazena, akoli, jak uxádíme pozdji, všecky její

zlé následky nezanikly s ní. Ale s jiných hledisk

spojení Uher a Cech pod žezlem Vladislavovým bylo

osudno této zemi.

Položení Uher vyžadovalo nutn pítomnosti
královy: hnutí bylo tu ješt hlubší nežli v Cechách,

zápasy stavv urputnjší, mravy politické horší;

na stran jižní Turci neustále ohrožovali hranici.

Vladislav, jemuž se nikdy nelíbilo v Praze, potom
se usídlil v Pešti a do Cech zavítal již jen zídka a

na krátko: staral se málo o blaho tohoto kacíského
národa; nezajímal se o vlastní svj prospch a štstí

ješt, když svou nezkušeností nebyl zavádn, aby
vystupoval proti tm, kdo bojovali za.

Královská moc abdikovala; pánm nebylo ani

teba dobývat jí, zaujali jen místo uprázdnné.
Hojn bylo mezi nimi muž výtených. Nikdy snad

Denis-Vanura, Konec samostatnosti eskéi l6
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šlechta eská nehonosila se tolika vynikajícími

politiky: z drsné školy válek obanských vyšlo

pokolení siln otužené. Se zkušeností ve vcech
státních a se zálibou ke vlád spojovala samostatného
ducha a pevnou povahu, jež se tvoí v dob nejistých

situací, kdy teba spoléhat jen na sebe; pevným
vedením krále, hodného své koruny, byla by dala

zemi slavné služebníky. Nejsouc však vedena ani

zdržována, stala se zemi nebezpeím a pohromou. —
Vzpomeme si, co se dalo ve Francii kolem téže doby:

jak znamenité pomocníky Ludvík XII. nalezl

v šlecht poslušné, a pece ne otrocké! Jaká byla by
však bývala budoucnost království, kdyby smlí
vdcové v^'prav italských byli necháni bez pána,

bez cíle, vydáni popudm lakoty a ctižádosti a

tém odsouzeni, v bezbožných bojích vyerpávati
horenou svou innost a boulivou svou chrabrost ?—
V Cechách za nepítomnosti královy každý vdce
myshl již jen, jak by rozšíil svj vliv, strany se

tvoily a potíraly; osobní prospchy pevyšovaly
všecky druhé úvahy; za zuivého toho shonu po

moci, nehledíc již ku povinnostem, jež tato ukládá,

ale ke hmotném prospchm, jež slibuje, nejšle-

chetnjší povahy znenáhla klesaly, prostední se

zhoršily a špatné zlotily. Nejhorším snad úinkem
zkázy moci panovnické byl mravní úpadek šlechty,

která k ní pispla nejvíce.

Hádky v šlecht propukly teprve, když spo-

lený nepítel, král, byl jaksi odzbrojen. Útok proti

moci královské veden byl se stejnou silou jako pes-
ností a obratností.

V zemích, kde se stát vyvinul za vlivu ímského
a církevního, od poátku jeví se nám jak feudálním
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tak nad feudálnost povýšeným. Král je první pán

v zemi a tímto právem má many, nad nimiž vyko-

nává moc obmezenou, jakou piznávají mu obyeje

té doby; ale zárove pipravuje a pivádí jiný po-

ádek sociální; jeho práva panovnická nejsou vy-

erpána jeho svrchovanou mocí; jest ním vyšším

než první v šlecht, jest náelníkem státu.

V Cechách moc královská takto pojatá ped-
stavována byla velmi slavn od Karla Lucembur-

ského, ale nepekala válek husitských. Moc vyko-

návaná Podbradem a Jagielovci byla skoro výlun
feudální. Od té doby autorita panovnická práv
tak, jako moc šlechty nad poddanými pohybuje se

v dosti úzkých mezích, jež ustanoveny byly zízením

zemským.
Však i v této nové dob moc královská, zcela

feudální, zachovává dvojí ráz a vykonává se za

okolností a nárok rozliných. Král není jen náelník

pán, on sám jest pán; spolu s many má i on poddané

a tito poddaní — to jest nejen sedláci korunní, ale

vbec všickni, kdo nejsou pojati do ádu feudálního

— nemají ochrany nijaké ve smlouvách zavazujících

krále vi snmu: zakroování stav v tomto

oboru protiví se úpln tradicím a panujícím ideám

právním. Tato dvojitost jasn vyslovena jest od-

dlením správy královské, jejíž lenové
závisí výlun na králi, od správy zemské,
nad kterou snmy vykonávají velmi rozsáhlé právo

dozorí.

V praxi však nkteré nesnáze vyplývaly z tchto
rozdíl: není pochyby, že vliv panovníkv nad
many je tím vtší, ím rozsáhlejší jest jeho moc
nad vlastními poddanými. — Šlechta pochopila

velmi dvtipn, že nejlepším prostedkem, kterým
by uchránila výsady od útok krále, jest zasáhnout

i6»
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jeho moc v samém jejím zdroji, zmenšením jeho

statkv a osobních dchodv a zabránním mu,
aby nemohl s nimi voln nakládat. Zbaven takto

vší samostatnosti ml upadat víc a více pod panství

snmu nebo, lépe, šlechty v nm rozhodující. Od
té doby bylo jí snadno uchvátit výluné právo

zákonodárné, pak sáhnout na soudnictví a na

finance a konen osobovat si moc výkonnou.

Král byl již toliko málo váženým pedsedou oligar-

chické republiky. ,,Jeho moc," dí velmi správn
historik doby Žerotínovy, ,.byla konen menší

nezh moc doze benátského." i")

Za necelých deset let po zvolení Vladislavov

za krále uherského úpadek moci královské byl tak

úplný, že se zdálo, jako by upouštla ode vší nadje
v odvetu, když potvrzením zízení zemského r. 1500

schvalovala tém vítzství oligarchie. V této dob
skoro všecky statky korunní jsou odcizeny a šlechta

vymohla na králi, že se vzdal práva k odúmrtem,")

Panovník nemá ani stálých a ádných dchodv,
ani moci veejné, ani správy. Nemá jiných píjm
než ' bern svolované ode snmu, a protože daí

nebyla ješt obvyklá, stavové ji svolují toliko obas,

za jistých okolností a s nejpesnjšími výhradami;

komise snmovní ji rozvrhují a vybírají. Záhy
bern neplynou ani do komory královské. Ve svých

nesnázích panovník žádal pedních pán za

zálohy a pjky: vitelé koruny, zneuživše toho,

,
pinutili Vladislava, že jim vydal úpln do rukou

komoru královskou, to jest, správu financí.^) Král

se ocitl ve stavu liquidace soudní. Správa dluhu

veejného, financí královských a soukromého jmní
nejvyšších úedník korunních se splétá; zmatek

jest nad zmatek a zpronevování nestoudná.

Bemmi se obohacují jen výdlkái, i nestaí ani
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na zaplacení propadlých úrok. Královská moc
svou slabostí schází tak, že nemže dostát svým
závazkm a ztrácí všecku c blíbenost u lidu, vy-

žadujíc od zem tžkých a marných obtí.

V dob, kdy všude stálá vojska nastoupila na

místo hotovostí feudálních, král eský nemá jiných

voj, nežli všeobecnou hotovost zemskou, kterou

•ímí naídit toliko se svolením snmu nebo když
zem jest napadena. Skutkem, ne-li právem, správa

politiky zahranin se dostává stavm, kteí sami

rozhodují o vojsku a penzích. — Ve vtšin druhých
zemí zizuje se správa státní, jež znenáhla nejvyššímu

svému dozoru podrob jje osobní prospchy a zvtšuje

svou moc rozmnožováním svých služeb: v Cechách
se ješt ani nepoíná tvoit; hejtmanové krajští,

kteí sami po krajích pedstavují innost panovnic-

kou, nejsou úadem stálým; pokud se užívá jich,

bývají asto voleni od šlechty a vždy z ní vybí-

ráni; nkdy úady jejich jsou ddiné: uhodneme,
pokud kráJ mže spoléhat na jejich poslušnost a

oddanost.

Správa ústední se skoro ú] In \-ymyká z rukou
panovníkových. Rada královská jest již toliko

výborem snmu; zízením zemským ustanoveno

jest rozdlení pedních úad mezi jednotlivé stavy,

to jest král musí své rádce vybírat výlun z pi-
rozených svých protivník. Pesný poad byl za-

veden mezi nejvyššími úedníky, a kdo neprošel

nižší stupn, nemže se povznést k vyššímu úadu.
Nejvyšší úedníci jsou ustanovováni k návrhu
snmu nebo rady, a stavové upírají králi právo se-

sazovat je. Jakož ukazuje i jejich jméno, jsou ped-
staviteli zem. a nikoli služebníky královými, pí-
sahají na zízení zemské: jejich úkolem je bdít
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nad inností panovníkovou i obmezovat ji a nikoliv

provádt.
Vedle této správy zemské správa královská,

zvláš ustanovená k ízeni statk bezprostedn
korunních, byla by mohla, jako na píklad ve

Francii, rozšíit svá práva a stát se nástrojem, jímž

by moc panovnická byla znovuzízena v zemi:

snmy však rozšiují znenáhla nad ní svj dozor a

svou moc, promujíce hodnostáe dvorské v úedníky
zemské; podléhají týmž povinnostem a jejich jme
nování závisí ásten na stavích.'^) Pevzetí moci
je tak úplné, že když trn královský za Ferdinanda í.

nabyl opt jakési samostatnosti, pedn se stará

o vytvoení zcela nové správy.

Jako moc výkonná i moc soudní písluší snmu.
Nejvyšší soud se sldádá z uritého potu pánv a

rytí, jeho lenové jsou nesesaditelní a vybírají se

jakousi svobodnou kooptací, nebo volí se k návrhu
rady zemské. Právo vykládat zákony ve všech

pípadech nepedvídaných písluší jemu mrou
nejvtší; jeho nálezy jsou svrchované a jeho roz-

sudky se stávají jedním z pedních zdroj sou-

kromého práva. Král nesmí pohánt nikoho ped
jiný soud, a jeho právo k udílení milosti je tém
odstranno. Nejvyšší soud se svými povinnostmi

soudními spojuje nejvyšší pravomoc politickou i vy-

konává povšechný dohled nad inností panovníkovou.

Pedstavuje stálý výbor snmu; jsa zasvcen do

nejtajnjších podrobností státních, zamezuje vše-

liký pokus odporu a v svém stedu sdnižuje nej-

mocnjší leny šlechty, jejím snahám dává ráz

jednotného vedení a nepetržité vle, jimiž psobí
neodolateln.

Sn^my se scházejí asto, jejich bdlost je tak

Jilá, že kdyby i lenm nejvyššího soudu a nejvyšším
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Úedníkm osobním Jejich prospchem nebyla za-

kázána všeliká shoda s korunou, každé odpadnutí

bylo by nemožné. Každý krok dležitý se vykonává

toliko se schválením stav, každý zákon- dochází

platnosti tohko jejich pijetím. Nálezy neplatí,

pokud nejsou zapsány do desk zemských, jež se otví-

rají jen u pítomnosti poslv ode snmu zvolených.

Ano šlechta s obejitím schválení královského chce

sama dávat zákony; žádá, aby nálezy snmu
byly zapisovány do desk zemských beze všeho

stvrzení královského; v Cechách jsouc však mén
šastna nežli na Morav, v této vci nedovede

svou vli uložit panovníkovi nebo radji netrvá

na tom urputn: na? Nemá-li dosti prostedk,
kterými by vynutila svolení královské? Nepodailo
se jí ani, aby obdržela právo svolávat snm bez

povolení královského; ale vskutku zákaz panovníkv
nepekáží jí hrub a trpliv vykává píležitost, aby
si dala zákonem potvrdit poslední své požadavky.

Nesluší dále zapomínat, že pánové jsou svrcho-

vanými vladai na svých statcích, že nikdo nemá
práva zakroovat mezi nimi a jejich poddanými,^*)

že naízení královská pozbývají platnosti na jejich

statcích. Ale protože kolem první tvrti XVI.
století, totiž v dob, kdy královská moc se ujala

opt jedné ásti svých statk, majetek šlechty jest

alespo desetkrát rozsáhlejší nežli jmní královské,

moc panovnická ve vtší ásti zem trvá jen podle

jména, ježto se vykonává toliko prostednictvím
šlechty. Zákonodárství, soudnictví, finance i vojsko

vymkly jí se tém cele; ani církev ani škola,

ani prospchy hmotné, ba ani správa sama nezávisí

na ní; jeví se již jen jako neužitený zbytek vku
minulého. Vladislavovo zízení zemské se ani ne-

zmiuje o jmén králov.^)
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Pro se šlechta zastavila na této vábné cest
a pro neodstranila královskou moc vbec, když
ji zniila ?^^) Lépe by tak vru bývalo pro
Cechy. Známe republiky aristokratické, jež velice

prosluly v djinách svtových, a oligarchie eská
za této doby mla zajisté všecky živly k dobré
vlád potebné.

Vtšin se nedostávalo rozhodnosti a dslednosti:

jako ve vci náboženské strachovala se posledního

slova, a její nedostatená smlost zavalila budoucnost
hrozným nebezpeenstvím. Duch šlechty byl ob-

mezenjší nežli její zmužilost, a naprosto chybla
jí prozíravost politická. Nedovedla ani piznat
panovníku nejmenší míru práv, bez níž jeho moc
nemohla obstát, ani zavést jinou vládu. Ostatn
kdyby byli zrušili moc královskou, byli by dlužní

pokoit se autorit nkolika muž ze svého stavu,

ale jejich pýcha nikdy se nepoddala k tomu. Sta-

rajíce se mnohem víc o svou samostatnost nežli

o zabezpeení osud své vlasti, nesnažili se na
zíceninách starého systému zavést rád nový, který

by šetením všech práv zasluhoval dvry národa,

ale k svému prospchu hodlali koistit ze slabosti

panovníkovy. Bezvládí bylo nejvyšším jejich cílem,

i libovali si ve zmatku, za kterého mohli ukájet

své záští a svou lakotu.

Zmrhali svj as hádajíce se o koist, a nepo-

zorovali, že nepítel hrozí obratem výbojným.
Taková byla jejich nedbalost, že jsouce spokojeni

držením moci, nepomýšleli na její uzákonní: o vt-
šin kus pochybných nechali prchod všelikým
sporm, a jejich neteností lehce v pokušení byli

uvedeni ctižádostiví králové.

Snmy, kterými stavové vykonávali svou moc,

byly píhodný ke všelikému pekvapení, protože
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složení jejich bylo nestálé a vratké. V^ickni páni

a rytíi mli na nich místo a hlas, ale obtížným
cestováním, astým snmováním, nákladným del-

ším pobytem v Praze se vysvtluje, pro poet
snmovnik nebýval obyejn nad dv nebo tri

sta a asto mnohem menší: za tchto okolností

králi nebo náelníkm stran nic nebylo snadnjšího
než pemístit vtšinu pivoláním do snmu hrstky

svjch pívrženc, nehledíc k tomu, že tato hluná
shromáždní dala se všelijak porušit a snadno
unést. Nejen snmy po sob následující asto bývaly
oživeny duchem nejvíce si odporujícím, ale i v témže
zasedání osoby se mnily neustále; velmi málo
lenv úastnilo se rokování od poátku až do konce
a za stálého odjíždní a pijíždní úmysly a snahy
mnily se každým dnem. Moc snm byla by
býv^ala neodolatelná, ale nemly ani vle ani vy-

trvalosti. Podobaly se mnohem více snmm pol-

ským než parlamentm moderním.
Nedostatky podobného systému byly na jev:

z veliké ásti mohly být napraveny rozvojem

sjezd krajských, které za této doby,

více silou okolností než podle plánu naped pro-

myšleného scházely se astji a rozšiovaly svou
pravomoc. Za prozatímního stavu pejímaly n-
které povinnosti zanedbávané od moci královské

a pokoušely se o znovuzízení správy. V téže dob
se rozšíil obyej, že na snmy vypravováni byli

od nich poslové, a stavové se nepokládali vždy za

zpsobilé jednat o otázkách dležitých, pokud
všecky kraje nevypravily svých zástupc. Po-
sledním lánkem tohoto rozvoje bylo by bývalo
nahrazem' snmu feudálního moderním zpsobem
parlamentámím. Dm Obecných v Anglii vzešel

z podobné pemny. Sjezdy krajské byly by také
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mly nejšastnjší vliv na pokrok života veejného
a jako sjezdy stolic uherských byly by se staly

pevným základem ústavy a jako tvrzí samostatnosti.

Králové jevili celkem dosti nepízn k tmto
sjezdm a to proto, že pohyblivost snm, podpo-
rující všeliké pekvapení, ponechávala jim aspo
nadji k povznesení jejich moci. Ale šlechta, která

vynutila tolik ústupk na Vladislavovi, lehce byla

by pemohla jeho odpor v této vci; na neštstí

nepozorovala dosti jasn potebu toho a nedovedla

nejvtším úsilím uchránit ode všelikého popírání

své právo ke svolání sjezd.^')

Rád repraesentativní byl by vyžadoval od ní,

aby ásten upustila od svých práv a na as ode-

vzdala je do rukou svých volených poslanc, ale

neprozíravá její pýcha radji než bezpenost mla
rozervanost a nebezpeenství neobmezené svobody.

Nad to byli by musili na tchto sjezdech krajských

dopát úastenství mšanm, a jejich sobectví

chtlo zachovat si výluné užívání moci králi

odaté. Spokojujíce se skuteným držením, ne-

pomýšleli na malou pevnost ústavy, která vyhlá-

šením bezvládí budila všeliké snahy ctižádostivé a

vyvolávala pevraty státní.

Vyhlídka na reakci panovnickou byla však

tím jistjší, že šlechta moci královské ponechala

píležitost k zakroování a jejímu vlivu hrozné

prostedky. Moc konen se pekoná teprve, je-li

za ni náhrada, a vláda oligarchická by byla mla
pevné základy toliko, kdyby ji byly ospravedlovaly

její služby a porozumní novým potebám národa.

Šlechta si libovala v starých ádech, ježto její

ideál nevvnikal nad stedovk; nepochopila po-

žadavk spoleností moderních, a její bezstarostnost

ponechávala moci panovnické péi o zabezpeení
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žádoucího poádku a blahobytu v zemi, z eho
vyplývá vždy právo ovládat ji. — Za nkolik let

Ferdinand I. odejme šlecht skoro všechen prospch
vymc.žeností za Vladislava získaných. Ona bude

se bránit, ale spíš otesy a odboji než úsilím zdlou-

havým a trvalým; takto ukáže se posléze, že od ní

nebyl založen ád svobody, ale zpsoben konflikt,

a ježto bude též neschopna mírnit své nároky práv
tak jako pevn založit svou moc, reakcemi a re-

volucemi povede národ ke katastrof r. i6i8.^')

II.

V dlouhém svém boji s králi šlechta nebyla

opravdu podporována od massy národa a nijak

se nepi inila, aby si zasloužila této pomoci. Ari-

stokracie na dlouho zachovala svou moc pouze tam,

kde její vláda nebyla docela výluná a nesnášelivá

a kde aspo do jisté míry pipoutala ostatní oby-

vatelstvo k svým úspchm. Páni eští však po-

mýšleli jen, jak by co možná nejvíc obmezili poet
tch, s nimiž jim bylo se sdílet o prospch moci.

Tvoili stav vždy uzavenjší, mén pístupný, a

týmž úsilím, kterým své výsady rozšiovali na ujmu
moci královské, olupovali druhé tídy o jich svobody.

Tvrdilo se, že v Cechách nebylo šlechty ped
válkami husitskými: takové tvrzení je upOišené,
ale není pochyby, že živoucí posud demokratické
tradice slovanské pomrn velmi znan oslabovaly

rozdíl stav. Králové podle své vle volívali si rádce,

radíváli se se šlechtou: každému, kdo ml statek

svobodný a ve dskách zemských zapsaný, píslušel

hlas na snme; jmní samo a nikoliv urozenost

bylo základem privilegia, a rody, jež pozbyly svých
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statk, nemly místa na snmích. Všickni obyvatelé

náleželi týmž soudm, podléhali týmž zákonm,
všecka šlechta na snme zasedala v jedné kurii

a její práva byla stejná. Tituly nemly ani významu
pesného ani hodnoty urité. Konen znaný poet
drobných svobodník závisel toliko na králi a

zstával stále památkou po ádech rovnosti.

Války husitské velice zmnily spoleenský ád
a uspíšily revoluci od dávna jistými známkami
ohlašovanou, jež však bez této krise ješt dlouho

byla by snad zadržena bývala tuhým odporem
lidu. Poskytly úedního schválení zmnám již vy-

konaným a vytvoily pravou šlechtu, vyznaující

se sv^ni právy ddinými, svým mnohonásobným
a písným i'ozrznním, svými zákony osobními,

svými soudy .^^)

Stav drobných svobodník mizí: mnozí za-

h^Tiuli ve válce, vtší poet jich byl piveden na
mizinu; obanské rznice pály pechvatm bo-

hatých jejich soused: nemajíce ochrany, musili

prodávat své statky a dávat se pod ochranu

mocných pán. — Nkdy, praví Všehrd, než nové

formy právní byly zavedeny, zem byla dobe
osedlá zemany; tehdáž ,,nebylo ješt skupování

zeman ani siedel zemanských boenie a tvrzí i zámkóv
zemanských kaženie a s zemí srovnávánie, ani

rybníky zemanóv i vsí a ddin najlepších i luk

vytopovánie". Poet zeman byl tém nesíslný;

ale potom ohnm, morem nebo válkou tato sídla

byla rozboena neb opuštna.^*') — Z tohoto tém
nesetného množství zachovává se sotva nkolik

set a ubývá jich stále: znuzeni bemeny píliš tž-

-kými a vší silou na n doléhajícími, nebo znaveni

bojem nerovným dávají se v poddanství, aby do-

sáhli pokoje. Trvání tchto ddinník napíšt má
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dležitost jen historickou, a po zkáze tohoto stavu

stedního stojí proti sob toliko šlechta a lid obecný.

Význaným znakem šlechty jest pevládající

ddinost: první péí nové aristokracie bylo chránit

se proti vetelcm. Žádný sedlák nemže být po-

výšen do stavu vladyckého díve, než byl osvobozen

od svého pána Právo chodit na snm a tudíž zaují-

mat místo mezi stavy privilegovanými podmínno
bylo držením statku svobodného, ve dskách zemských
zapsaného; šlechta sama vyhrazuje si právo vkládat

své trhy do desk zemských; po dvacet let mamy
zstávají protestace mšan, a když šlechta ko-

nen povolí, novými zárukami se chrání ode všeli-

kého pechvatu. Napíšt nikdo není pijat do stavu

panského nebo rytíského než svobodným hlaso-

váním starších len kurie; podmínek se žádá vždy

písnjších, potu hlasujících vždy vtšího, vyšeto-
vání zevrubnjšího a delšího.

Etiketa se ustaluje, tituly, až posud dosti kolí-

savé, nabývají pesného významu, a piísn jest tre-

stán, kdo by se odvážil neprávem jich užívat. Poad
dstojenství se zavádí a dlouho neurité rozrznnl
mezi pány a rytíi nabývá úedního potvrzení roz-

dlením šlechty na dva sbory. Z obou stav šlechtic-

kých každý má svá zvláštní práva a svá estná
privilegia; zavádní nových titul písn je zaká-

záno, ponvadž váha starých snadno by byla tím

zlehena. Páni a rytíi se dlí na starožitné a nové
rody a mladší šlechta zabírá místo mezi starší teprve

po tetím pokolení. Tradice nedovolují ješt, aby
zchudlý šlechtic zachoval svj hlas na snme, ale

chudoba nezbavuje ho šlechtictví, takže dále z-
stává povznesen nad ostatním obyvatelstvem. Jazyk
sám se mní: na místo názvu stateného ry-
tíe, jenž upcmínal na osobní udatenstvi, nastu-
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puje urozený vladyka. Soud maršálka e-
ského rovná všecky pe týkající se držení ádu
šlechtického a zamítá každého, jehož právo asem
není prokázáno. V rodin úplnjší podrobení ženy,

výsady poskytnuté bratím na ujmu sester ^i) vy-

znaují pokrok ád feudálních a zánik obyej
prvotních, v kterých zákonem byla rovnost na-

prostá.22) —
Šlechta sama chce tvoit národ legální a sku-

ten celá historie Cech za XVI. století obsahuje to-

liko djiny jejích snah ctižádostivých, soupeství,

boj proti tm, kdo se vzpírají její vlád, a koneného
jejího pádu. Páni ve vyšších stavích rozhodující

byli pravými vdci této strany; nho j ní sice potem
— nebylo jich více než dv st padesát rod — ale

vládnouce ohromným jmním, doufali, že si zabez-

peí jednou pevážný vliv výluným držením nejvyš-

ších úadv a nejvyššího soudu. Stav rytíský pro-

testoval hlasn: stálo tu nkolik tisíc zeman ^3) na-

mnoze nuzných, nepokojných, na svá práva velice

žárlivých: jsouce ohroženi od pán, tváili se, jakoby

se chtli sblížit se stavem mstským; z podobného

spojení drobné šlechty s msty vznikla v Anglii

snmovna dolejší, a jednota stavu mstského s ry-

tíským byla by bývala prospšnou protiváhou roz-

pínavosti stavu panského i dosti pesn by byla

pedstavovala prmrnou míru veejného mínní.

Páni se ulekli této koalice a získali opt vladyky,

rozdlivše se s nimi o správu a soudnictví.

To bylo neštstím. Stav rytíský dal zemi eské
nkolik nejstatenjších hejtman, nkolik nej-

osvícenjších politik, nkolik nejšlechetnjších vla-

stenc: však celkem jeho psobnost nebyla šastna;

jako v Polsku i zde padá na velká ást zodpovd-
nosti za neštstí veejné. Vzdlání zeman nebylo
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dosti jasné, aby rozeznali vyšší prospchy vlasti,

jejich jmní bylo píliš prostední, aby byli opravdu

neodvislí. Jsouce nepokojní a nejistí, hotoví k od-

boji a sklonní k malomyslnosti, necitelní k svým
poddaným, smlí a plaší vi králi, byli pední pe-
kážkou, že se nemohla vytvoit správa pravidelná,

a spolu se stavem panským mli nco obmezeného

sobectví a nevázanosti prudké a dtinné.

Od té chvíle nastalo plné rozdlení mezi šlechtou

a ostatním obyvatelstvem. Šlechta, vystupujíc

samostatn a výlun, mínila, že její svoboda není

plná, pokud neporobila docela svého okolí. tJtok

uinn nejprve na msta. Katolíci, v stavu panském
velmi etní, nezapomenuli na boui r. 1483 as ra-

dostí chopili se zajisté píležitosti, aby se vymstiU

na mšanech za jejich oddanost k utraquismu; ale

toto záští náboženské mlo úkol jen podružný: sna-

hami politickými dostaten se vysvtlí úloha šlechty,

v níž utraquisté s nemenší urputností i s nemenší

horlivostí dychtili po koisti. Vc podivuhodnjší,

stav panský strhl s sebou i krále, popudiv jej proti

jeho spojencm pirozeným. Mstm nedostávalo

se poslušnosti a jejich chování pokornosti: Vladislav

sám pokoil rád msta královská, nepozoruje, že

sám ubližuje sob. Po dlouhých letech, na sklonku

života tžká zkušenost a námitky nkterých rádc
lépe pouených otevely mu oi, ale jeho pozdní a

neúplná lítost nenapravila chybu jeho nemoudrého
a zbablého odpadlictví.

První vc, které se dotýkal spor, bylo právo sta-

vu mstského mít své zástupce na snme. Na obranu
svého názoru šlechta v zemanu Rendlovi z Otisavy

nalezla šastn theoretika velmi dmyslného, který

s ostrou logikou spojov*al hluboké vdní a s pesvd-
ením upímným, teba nestálým, velikou obratnost.
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V5mikaíe velikou výmluvností a znalostí v otázkách

právnických, byl jedním z hlavních skladatel zí-

zení zemského z roku 1500. Zpsobil si hnv ne-

smiitelný: samo jeho jméno se stalo pezdívkou:
rendlovat znailo tolik, co falšovat prameny. Hi-

storie nepotvrdila všech tchto žalob: naproti ne-

úplnjm pramenm a náhlým i etným obratm
Rendlovým se pozastavuje rozpait, nepojímá ho
dosti dobe, aby se odvážila odsoudit ho. Jsa velice

ctižádostiv, avšak zachovávaje v srdci opravdovou
péi o velikost své vlasti, nadán nejlepšími vlast-

nostmi ducha, zrádce všech stran, i v svých obratech

dovedl zachovat si svou vlastní cenu a jistou dstoj-

nost, takže se zdá, jako by byl pedevším obtí as
pohnutých, v kterých žil a kterými byl odsouzen,

aby v pletichách podezelých vyerpával prostedky

znamenitého nadání. O jedné vci nezstává aspo
pochybnosti, o znamenité innosti, jakou rozvil ul:

po více než dvacet let jeho jméno lplo na všech

rtech; jen Macchiavelli, praví Palacký, okolo téže

doby byl pedmtem spor tak živých.^^)

Názor Albrechta Rendla a šlechty velmi logicky

vyplýval z právních idejí tehdáž obecn rozšíených.

Msta, soudili, byvše založena od krále panskou jeho

mocí a na jeho statcích, nemají žádného nároku zákon-

ného ke vmšování se do vcí veejných; snášelivost

uvedla je na snm, a pro zmatky zachovala se tu;

ale držením se neodvoduje zákonnost jejich zakro-

ování. Na vli je stavu mstskému se scházet, aby

s králem porokoval o zvláštních svých zájmech: ale

naproti druhým stavm mže toliko krále mít za

tlumoníka a zástupce. Jeho styky s panovníkem
podobají se pomru poddaných k vrchnostem, a jeho

pítomnost na snmích je tak nezákonná, jako by
byla pítomnost posl z panských mst nebo vsí.
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Šlechta zahájila výpravu téhož roku, kdy se

král smíil s katolíky (1479), a nedbajíc rozhoených
protestacl stavu mstského, pešla od theorie

ke skutkm. Neoznamovala víc usnesení svých kurií

tetímu stavu i tvrdila, že shoda sta\'Ti panského

a rytíského s králem staí ke zjednání zákonu.

Ve Vladislavové zízení zemském nejen se domáhala
práva, pouhou svou mocí mnit obyeje a zákony

jí se týkající, ale stavu mstskému nepedložila ani

lánkv o mstech jednajících. Msta pevné trvala

na svém právu: jsouce stavem svobodným podrobí

se toliko nákzm, jež schváleny budou hlasy jejich

zástupc. Stejné byla pekvapena i rozhoena,
když zvdla, že král jménem jejich pijal zízení

zemské. Pipojoval se takto k theorii Rendlov, pi-
pouštl splynutí mst s poddaným lidem selským,

nepozoruje, že ponížení jim zpsobené zastihuje
• jeho a že tím poklesá za prostého pána. Mamy
byly všecky žádosti, a nkolikrát král šlecht samé
piznal právo zasedat na snme ^)

Stavu mstskému hrozilo nebezpeenství, že

nejen pozbude všeho vlivu politického, ale že se do-

stane, aspo nepímo, pod panství svých protivník.

Práv toho asu šlechta uchvacovala vskutku všecky

úady královské i hledla získat všecku moc správní,

finanní a soudní, kterou král ml nad stavem mst-
ským. Nejprve sáhla na úad královského podko-

mori, prohlásivši, že jest nejvyšším úedníkem,
a tudíž že musí být volen ze šlechty a podroben
týmž povinnostem jako druzí úedníci zemští a

s nimi snmu být zodpovdný. Privilegia mst byla

tak výslovná a jejich právo tak nepopmé, že Vla-

dislav uinil nkteré námitky; váhal v prospch
šlechty vzdát se nejvyššího ízení správy mstské.
Nemeškal však pipojit, že bude dbát pání vyšších

Denis-Vaníora, Konec samostatnftiti eské. I?
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stavv, a roku následujícího (1486) na úad podko-
morský dosadil zemana. Toto rozhodnutí bylo schvá-

leno naízením snmovním z roku 1497 i 1500, a až

do XIX. století úad podkomoský zastáván byl od
šlechty; protože jmenování konšel mstských cel-

kem záviselo na nm, nejvyšší správa vcí mstských
vymykala se stavu mstskému i pecházela do rukou
šlechty.

Až do Vladislava dchody královské a tudíž i ro-
ní platy z mst se nesplétaly s obecnými bernmi ode

snmu povolovanými, a jejich správa byla svena
komoe královské, jež závisela toliko na králi. Sta-

vové nejprve si osobili právo dozoru nad tmito d-
chody, potom vyhradili si pímou jejich správu. Roku
1508 zvolili správce nebo hejtmany, jejichž moc
vzrstala neustále, až se brzo stali všeobecnými edi-

teli financí královských: pijímali písahy ode všech

úedník komorních, vybírali peníze, platili dluhy,

dosazovali a sesazovali úedníky; takto až do na-

stoupení Habsburk snmy, vlastn šlechta volné

nakládala se všemi dchody království.

Roku 1513 Vladislav v naléhavé nesnázi pen-
žité žádal podkomoího Buriana Trku z Lípy za

vydání summy pijaté od mést. Trka odmítl, pipo-
mínaje naízení stav, podle kterého všichni úedníci

finanní byli zavázáni odevzdávat peníze vybrané do

rukou správcv. Akoli král prosil dtklivé, Burian

nepovolil. Vladislav ho sesadil, ale Burian protestoval

proti tomuto nezákonnému svržení, šlechta podpo-

rovala jej, a po nkolika letech spor se skonil vítz-

stvím podkomoího. — ,,Již jsme toho prvé dobe
zkusili," psal smutn král v listu soukromém, ,,jakú

škodu, lehkost i posmch z toho jsme mli, že jsme

sami svými vcmi nevládli." 2«) Svým neštstím král

aspo byl vinen sám: ale co hnvu se nakupilo
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V srdcích mšan, kteí musili své peníze vydávat

svým piotiv-nikm, nechat se olupovat od nich, aniž

svými obtmi prospli njak zemi!

Jiný podnik byl jim ješt více proti mysli. Kro-

mS nkolika dosti ridkých pípad stav mstský pí-

slušel toliko soudm mstským; bylo to jedno z nej-

starších a nejvzácnjších jeho privilegií.^^) — Snmy
chtly pinutit jej, aby se dostavoval ped soud zem-

ský pokaždé, když šlechtic zapleten byl u vc. Starý

letopisec, od nhož nám zstaveno nkolik zpráv

o této dob pohnuté a málo známé, smlost šlechty

osvtluje pílcladcm. Zemánek, vypravuje, pijda

do msta v kraji potká se s mštnínem a tu ze žertu

nebo z kratochvíle dá mu políek. Jestliže ten mu
dal zase, a nebyl-li by tu kdo, dívaje se jím, útoník
pohání ho ped nejvyšší soud pražský.^) — Sluší

pipomenout, že mšané sami jsou povinni osobn
stát k soudu. Ped soudem podrobeni jsou ponižu-

jícím foimalitám: kdežto šlechtic podržuje me a pí-
sahu iní stoje, mšanm jest poklekat. Soudcové
skoro vždy jsou páteli nebo píbuznými stranj

protivné, a by i chtli být nestrannými, zcela jinak

oceují est a dstojnost šlechtice neb obecného lo-
vka. V nejpíznivjších pípadech vlee se pe, hro-

madí se výlohy, a jak strádá statek opuštný a rodina

bez vdce! Jaký zisk pro šlechtice, jenž by chtl
dosáhnout pjky od nkterého bohatého mšana
nebo poshovy od nkterého vitele! Hrozba soudem
oblomí i nejnepovolnjšího. ,,ó milá msta," volá

letopisec, ,,na jest vám již pišlo! — Veliká hanba
i také potupa králm, ježto s velkou prací a úsilím

o to se starali, kterak by toto království v svém ádu,
správ a spravedlnosti státi mohlo, se všemi svými
stavy, každý v svém povolání mohl spravedlnosti

užíti. Pak aby Rendlova práva a nálezové dstojnjší

17*
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býti mli nežli tch králv a císa ? . . . Nebyla by
žádná škoda, aby se odvážily na ten rendlík asi

ty y vozy suchých dev a ty všecky nálezy i s ním
spálily, aby se žádný o takovou vc nikdy více ne-

pokoušel. Ale že J. M. pán náš král Vladislav více

miluje stav panský a rytíský nežli msta, ježto páni

vždycky spíše vezmou J. M. než dadí." ^^)

Tentokrát však msta se vzepela, nechtla
uznat rozhodnuti královské a zavázala se vyobcovat
všecky sv obyvatele, kt^í by se podrobili phonu
nezákoimému. Na výhržky odpovdla ozbrojením

se a na násilí popravami. Šlechta v žádném pípad
nechtla uznat pravomoc soud mstských i tvrdila,

že pouze nejvyšší soud jest oprávnn vyšetovat
žaloby vznesené proti nkterému jejímu lenu: n-
kolikrát mšané jali vinníky a pedvedše je ped
soud mstský hned popravili. Pátelé popravených

se mstili pustošením okolí mstského, tu i tam strhly

se ptky; ale za svými hradbami mšané vzdoro-

v;di svým nepátelm, a protože se vc tentokrát

týkala píliš úzce nejsvtjších jejich prospch,
radji volili odboj nežli neestné podrobení se.

Šlechta vci pišla na kloub: protože stav mst-
ský nechtl pipustit právem ic jejích soud, hledla

p( (jistit si pevážný vliv na soudní správu mstskou.
Vyhýbajíc se všeliké myšlence na úchvat, vracela se

jenom ke tradicím: nebyl-h na poátku rychtá mst-
ský jmenován od krále? Ovšem práva královského

rychtáe ode dávna pešla již na konšely volené zm-
šanstva; jestliže mšané na ])oátku pijali moc
úedníka královského, bylo nespravedlivo, i podle

idejí tehdejších as, aby se jim ukládala moc soudce

ustanovovaného od šlechty. Pro ne, odpovídala

tato, svolí-li jen k tomu král? Král pedal šlechté

svou moc, stavu mstskému nezbývalo než se poko-
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fit. — Podkomoí chtl vymáhat na konšelích, aby

mu inili pi'isahy vrnosti a aby poslouchali jeho

nauení ve vcech soudních. Ale stav mstský se

ml na pozoru, a šlechta vi zoufalfmu odporu, jaký

se pipravoval, radji odroila své zámry.
Za to se odemstila na poli hospodáském. Bo-

hatství mst bylo základem jejich moci: na mizinu

pipravená nebyla více nebezpena; zem byla sice

takto ochuzována, ale šlechta se nezabývala tako-

vými úvahami. Obchodní výsady mst a jejich vý-

hradní práva byly zarueny listinami královskými.
— Propadly, tvrdili vyšší stavové: nejsou-li sami

pány svrchovanými na svých statcích; jakým právem
panovníci byli by obmtízili jejich svobody? — Podle

práva mílového msta mla výlunou výsadu pro-

dávat pivo v jistém obvodu zdí mstských: bjd to

jeden z hlavních zdroj jejich dchod. Zápov
královská, tvrdili páni, netýká se jich, než jenom
jejich poddaných; a na všech stranách zakládali

pivovary a vinopalny, otvírali krmy, nutíce sedláky,

aby tu brali své poteby. Zárove rozmnožili trhy,

zídili nová mýta i bránili svým poddaným dovážet

své plodiny do mst okolních. Obchod byl tém
úpln zastaven, kupci vydáni všelikýrn nástrahám.

Nové krmy bývaly asto brlohy zlodj, kteí do-

cházeli ochrany a pízn šlechty. Mnohdy msta,
jimž z velké ásti náleželo právo popravy v jejich

okolí, podnikala výpravu proti tmto rušitelm po-

ádku veejného: hned zvedalo se množství žalob.

Nezídka nkterý ze zloinc jatých dovolával se

Šlechtického svého pvodu: mohl být souzen toliko

v Praze; na cest jeho pátelé se oboovali na prvod;
když s nejtžšími obtmi piveden byl ped soud,

býval osvobozen. Vinníci bjrvše zpraveni o píchodu
hotovosti zemské, vždy nalézali útulek na hradech
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okolních; jestliže by tam byli pronásledováni, všecka

šlechta byla hotova povstat proti obhájcm zákona.

Ob strany stály nepemožen proti sob; každý

den každý okamžik stavu mstskému pinášel nové

stížnosti. I díjma, v mstech, se setkával se svými ne-

páteli, kteí, majíce tu domy, nechtli se podrobit

ádm obecným, odpírali pravomoci mstské, dovo-

lávali se nesnesných privilegií a sami chtli vykoná-

vat úady, jimiž pohrdali na oko. A to trvalo ticet

let! Po ticet let boj byl nepetržitý a v srdcích obou

stran zstavil nevyhladitelné upomínky! Po ticet

let nebylo žádné správy, všecka práva popírána,

všecky snmy nezákonné. Lepší byly ješt dávné

války náboženské: tenkrát zmatek nebyl vtší ani

bída hroznjší, a vznešenost vci a hrdinné pomry
zápasu udržovaly aspo zmužilost a povznášely mysli

k obtem potebným. Nyní bojováno náhodou, ve

tmách, bez programu, tm bez myšlenky: všudy

hluk zbraní beze vší velikosti války; lomoz, obléhání,

území zpustošená, drobný obraz pedešlých bouí;

ekl bj^s, že jsou to bezdné pohyby mrtvoly, kte-

rých neídí více žádná vle.

Šlechta poznala konen, že se jí snad podaí
zniit msta, ale nikoli podrobit. Zakoušela sama
škod, jež psobila sta\ai mstskému. Akoli hospo-

dáský rozvoj zem ješt nepokroil dosti, vzájemnost

poutající všecky leny jednoho národa jejímu hnvu
stavla osobní prospch za nejmocnjší hráz: potebo-

vala mst pro odbyt svých plodin
;
pepych se roz

máhal: jak m'^)hlo jí se dostat ovoce a koení jižního

suken flanderských. hedvábí a sametu italského? —
Pánm utraquistickým se namítala také otázka,

není-li jaksi neopatrno a zárove bezbožno, v m-
stech královských boit nejpevnjší tvrz nábožen-

ství národního. Umírnní kárali nesmiitelnost svýhc
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druh, opatrnjší a moudejší pedvídali nebezpe-

enství politiky sobecké a rozvratné. Nápadné obrá-

cení se udalo ve vyšších stavech: Rendl, podšen
snad výsledky svých theorií, inil pokání a pešel

k stran stavu mstského. Nkteí nejvyšší úed-
níci vystíhali Vladislava od jeho neopatrnosti, a no-

v}'mi neúspchy ochladla jeho píze k šlecht.

Ostatn byl on vždy vrtkavý a poddával se tomu,

kdo s ním mluvil naposledy. ,3Iám s králem J. Mtí.

dosti initi," psal té doby pan Šternberk, jejž šlechta

vyslala k nmu, aby získala ho zno\ai, ,,nebo což dnes

zjednám pi J. Mti, hned oni pijdouc všecko to zruší

a J. M. také hned k tomu svolí; a já opt pijda,

zase J. M. navedu, a oni také opt to zkazí." ^'')

Teba bylo opt a opt poínat. Naproti tomuto
dvoru zadluženému stav mstský ml však dvody
neodolatelné: otevel-li své mšce, obdržel za to

aspo nkteré sliby a obasnou podporu.

Vci se protahovaly, ob strany stály pevn na
svých požadavcích; zem byla rozdlena na dv jed-

noty, jež byly hotovy dát se do sebe. Teprve po
nekoneném vy^jednávání (1517) byla sjednána

smlouva Svatováclavská.
Msta svolila k dležitým ústupkm: vskutku

se vzdala výhradního práva vait pivo, uznala, že

všecky pe týkající se statk svobodných písluší

soudu zemskému, nenaléhala, aby úad podkomoský
byl odevzdán mšanu, co znamenalo jistou vládu
šlechty nad msty ^^y^ Za to došla zadostuinní
v nkohka jiných kusech. Za posledních let msta
byla postavena mimo zákon: napíšt zaujímala

opt své místo v spolenosti. Vj^povídat jim válku
bylo zakázáno pod trestem vyobcování z království;

kdokoli by odpovdl m'stu nkterému, bude po-

Uánén jako nepítel veejný; obdrží-li glejt od krále
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neb od zemského soudu, smí dostat jídla a pití, ale

kdo by se spojili s ním, propadnou est, a jejich statky

budou zabaveny. Tyto výminky, jež by se zdály

isté slohového rázu, vyznaovaly tehdáž velmi

vážný pokrok; nebo nepedstavíme si již ani stav

politický, v kterém jedna tída národa zízením zem-
ským vydána jest útokm druhých; ale v jakém
zmatku se ocitla zem, kde jich bylo potebí! — Svo-

boda trh po mstech byla znovu zaruena a opatení
pekážející obchodu odstranna. Pravomoc soud
mstských pro všecky otázky týkající se statk
mstských byla jasn uznána^-) a celkem pipuštna
znova zásada, aby vyšší stavové a stav mstský
pohánni byli toliko ped soudy svého stavu. M-
šané pedvolaní k svdectví ped nejvyšší soud
nemusili se dostavovat osobn leda v pípadech
nejvážnjších; písahu inili stojíce jako šlechtici.

Vyšší stavové vskutku uznali finanní a admini-

strativní samosprávu mest a pestali vyluovat je ze

snmu ^)

Prese všecku neúplnost smlouvy a jakkoli tžké
byly ústupky stavu mstskému vnucené, královská

msta v Cechách unikla osudu, jaký stihl msta
polská a uherská. Jejich vliv na sntmích byl arci

dosti slabý, však zaujala aspo urité místo mezi

stavy svobodnými, závisela toliko na králi, a jejich

privilegia byla zaruena zízením zemským. Vyšší

stavové odpovídali králi, když si stžoval, že se ne-

tázali ho ve vci tak dležité, že na m3^1i mli vzrst
obecného i králova dobra. Jejich e byla pravdi-

vjší, než sami myslili: bylo zemi ke štstí vše,

co pekáželo vítzství ducha vyluovacího a co

k správ vcí státních pipoutávalo vtší ást národa:

pomrná porážka šlechty prospívala jí, a shoda se

stavem mstským byla by bývala poátkem pokojné
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a plodné doby, kdyby byla upímn uznána a vrn
zachovávána.

Na neštstí mír sotva sjednaný byl hned rušen

od šlechty. Na snmích následujících náky mést

stále se ozývají jako jednotvárný a smutný refrain.

„Nevíme již komu viti," volají zoufanliv, „ano
páni zastávají a fedrují ty lotry a škdce, . . . n-
kteí zemane iní nám veliké škody a veliká bez-

práví; pepadají nás, osekávají a vraždí nás i berou

naše zboží, a nemžeme dovolati se spravedlnosti ani

ochrany proti nim. Bh jest vysoko, král dít a da-

leko, správcové zemští vždy pehlídají a odkládají,

tak že není práva ni spravedlnosti v zemi; a ti, co by
mli tomu brániti, ješt zlodjm pomáhají." ^)

Všudy propukaly opt spory: nebylo pokojného

koutku v království. Nejmocnjší nepítel sta\ni

mstského pan Lev z Rožmitálu v soukromých
svých listech sám uznával zlo, co však nebránilo

mu, aby na stížnosti mst dával pyšnou a suchou
odpov odmítavou. Neuplynula ani ti léta, co

slavn byly vj.Tiinny písahy smírí, a již dv
vojska stojí proti sob: stav mstský obléhá hrady
svých nepátel, a šlechta chystá se potrestat jeho

smlost. Nad zkázu hmotnou, ze zmatk tchto
vyplývající, horší jest úpad mravní, záští napíšt
již nevyhladitelné, nedvra nezhojitelná, jež z-
stavena je sliby porušenými, skepticism, kultus síly,

obyej smlých útok, jež provázejí vždy malomoc
zákona.

Zakroením králov^TU zastavena byla tehdáž
válka, a od té doby záští neroznítilo se již tolik, ale

doutnalo pod popelem. Když za Ferdinanda I.

královská moc ponkud nabyla opt vážnosti,

šlechta na místo, aby se spojila s msty na jejich

podporu, schvalovala všecky tresty uložené ]im od
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krále a opustivši stav mstský, když jej byla uvedla

v nebezpeenství, ráda byla jeho neštstí a koistila

z nho. Nikdy nebylo trvalého a upímného spo-

jenství mezi šlechtou a msty, a to bylo zajisté

jednou z hlavních píin, že zkázu vzaly svobody
zemské.

I msta sama podlehla nákaze idejí za té doby
vládnoucích. Jejich správa znenáhla pozbyla rázu de-

mokratického, jaký mla za doby husitské; ochuzena

finanním úpadkem zem, píliš tžkými bernmi,
hospodáskou revolucí, která v XVI. století zmnila
tak pronikav obyeje obchodní, dotena úpadem
mravním, jenž znenáhla zasahoval všecken národ,

ím dále tím více byla uchvacována názory oligar-

chickými a zaujala hodné místo vedle šlechty

feudální, jejíhož nepokoje ani evnivosti nevzbuzo-

vala více. Zradou idejí demokratických pozbyla své

síly, ponvadž ztratila svou podstatu.

III.

Mstm byla by kynula spása, kdyby se byla

tsn spojila se stavem selským: k tomu vybízely je

nedávné upomínky, a chvíli se zdálo, že svévole

šlechty zpsobí takové rozhodnutí. Roku 1487
jejich zástupcm nebylo pedloženo povstné naí-
zení snmovní, jímž ku poddanství odsouzeno oby-

vatelstvo venkovské, a jehož platnost msta po
njaký as nechtla uznat. Jednou ze stížností

šlechty proti stavu mstskému b3'lo, že poskytuje

útoišt zbhlým poddmým. — Roku 1514 divá

boue selská vypukla v Uhrách, kde postavení pod-

daných bylo zvlášt hrozné: Kuruci, kižáci,
v potu více než šedesáti tisíc pustošili hrady, šííce
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postrach po váem království. Byla chvíle, kdy
obáváno se, aby vzpoura se nerozšíila až do Cech:

o hnutí svdily pedcházející obavy, sedláci se

neskrývali se svými sympathiemi ke kurucm po-

vstalým ,,pro kivdy a bezpráví, kteráž jim inili"

(t. páni, zemane a biskupové). ,,Též i v Cechách
pijde na n," praví starý letopisec, ,,pro jich velikou

nepravost."^)

Za tohoto pohnutí výzev ku povstání mohl
rozpoutat boui v zemi. Roku 15 16 msta ohlásila,

že chtí se navrátit ku poádku vcí, jaký byl za

Karla IV., a nedbajíce nových naízení, že budou
hájit sedlák, kteí se utekou k nim. Moc šlechty

byla ješt píliš nová a sporná: obas propukaly
ástené odboje. V okolí Kivoklátu a jižn od
Kol na branné houfy se sbíraly a rychle zmáhaly;
loupežníci zemi pustošící, jim^ž namnoze byli jen

zbhlí sedláci, shlukovali se odevšad, takže povstalc
brzo bylo nkolik set; ráznost a r),'chlost, s jakou

šlechta konala opatení, svdí s dostatek o živém
jejím znepokojení.^^) Akoli povstalci nedovedli

nikdež odporovat mnohem silnjším vojskm proti

nim vyslaným, upomínka na tuto v^^jravu byla

zajisté jedním z pedních dvod, jež pimly
šlechtu uinit stavu mstskému nkteré ústupky a

vejít s ním ve smlouvu Svatováclavskou. Když
šlechta obnovovala nepátelství, msta znova se

chopila taktiky tak dobe osvdené; piln oddlu-
jíce vc pánv od vci jich poddaných, prohlásila,

že neválí se sedláky, a vojsku svému rozkázala

šetit jich.

Na venkov vojenská káze hotovosti mstské
se setkala s nejlepším vý'sledkem: všudy lid doža-

doval se ochranv m<;t: množství sedlák pidáva-
jících se k jejich vojsku byio taK veiike, že t»e stávali
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pekážkou. Kdybychom pijali všecky, kdo nám se

nabízejí proti šlecht, píší, tato za krátko nemla
by žádných poddaných. Ješt mohlo být podniknuto

dílo osvobozovací, o nž se nkdy pokoušeli Táboí:
trochu smlosti a mohla poít hrozná válka sociální,

v níž vláda oligarchie byla by snad bývala utonula

na veliké štstí zem.
Ale jestliže msta chtla opravdu iižít stavu

selského proti šlecht, nezamýšlela hrub ujmout

se jeho vci. Koketovala sice s demokracií selskou,

ale byla by se zhrozila skuteného spojení s ní.

Jako za válek husitských stav mstský nepochopil

ani vážnosti prospchv, o nž šlo, ani dležitosti

okamžiku. Byl sám píliš zabrán do vlády feudální,

aby rozhodné pracoval k jejímu pádu, necítil s lidem

a snažil se toliko, zjednat si jakkoli skrovné místo

vedle šlechty. Zda msta nemla též poddaných,

jež by teba bylo osvobodit ? Mohou-li se vzdát

výsad a výhradních svých práv obchodních a pr-
myslových? Zda ze hnutí by netžili podruzi mstští

a nepokusili se o nabytí vlivu v obci? — Mínili

oligarchové mstští, že zpozdilá je zlost, pracuje-li

vlastní zkázou o záhubu svých protivník; stavu

selskému poskytli vždy jen podpory pochybné a

obasné, tak že tento byv odkázán pouze na své

síly, musil konen svou šíji sklonit pode jho.

VeUce je nesnadno, v kterékoli dob stedovku
vytknout všeobecný stav nkteré tídy spolenosti.

Protože postaveni osob a vcí není spravováno

zákony všeobecn uznanými, než jen privilegiemi,

jež še rzní ves ode vsi, ano dm od domu a mní
se neustále, obraz líený jest vždy toliko abstrakcí

a má cenu jen pibližnou. Nesnáze vzrstají tím

více, že studia pedchozí nejsou ješt úplná, a že

prameny byly z veliké ásti znieny a zachovaných



— a69 —

nevelký poet tiskem vydán.^') Neznáme ani pesn,
jaké bylo obyvatelstvo Cech v XVI. století; jak

vyložit tudíž osud každé skupiny tohoto obyvatel-

stva? Za takých okolností nelze se divit, že velice

se rozcházejí djepisci, kteí se zabývali tmito
otázkami. Kdežto jedni líí obraz do erná, druzí

malují situaci barvami tém idyllickými: oni

porobu pokládají za velmi tžkou, tito ani ji neznají,

a obojí na podporu svých thesí pinášejí pesná
fakta, svdectví souasná, prameny hodnovrné.

Pravdu zajisté dlužno hledat mezi tmito
obma protivami. Za stedovku vítzství šlechty

v Cechách nebylo nikdy tak úplné jako v Polsku

a v Uhích, a postavení lidu poddaného nebylo

tu nikdy tak kruté. Také nelze popírat, že pravá

doba utrpení sedlákm eským nastala teprve po
bitv na Bílé hoe; za doby Jagielovc jejich osud

byl nepomrn lepší nežli v XVII. a XVIII. století,

za této doby jejich útrapy se stávají nesnesnými,

a pirovnáváním k tehdejší hrozné bíd jejich zdá
*

se lehkou mírná poddanost, k níž díve byli od-

souzeni. — V XVI. století stav selský skuten do
jisté míry jest chránn zvyky a zákony; roboty

nepíliš tžké nejsou zcela libovolné; sedláci se tší

z jisté samosprávy, a soudy vesnické, teba jsou

jmenovány od vrchností, zachovávají jistou samo-
statnost. Zkrátka poddaní nejsou nmou tváí,

nýbrž lidmi, jichž dstojnost lidská se ctí ;38) šlechta

asto se chová k nim mírn i laskav, a nezídka
mezi pány a lidem jejich se vytvouje pomr dosti

srdený.

Akoli nezlehujeme nijak váhu tchto fakt

bezpených, pece nesmíme z nich vjrvozovat úsudky
píliš optimistické. — Není na píklad pochyby, že

celé XVI. století zmítáno jest málo náin známými
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pokusy o vzpouru selskou a úklady agrárními, Jež

nevedou sice nikdy k boui všeobecné, ale svdí
pec o tajné nespokojenosti a o veliké nouzi. Nad
to zámožnosti obecné od té doby nepibývá vbec
nebo nanejvýše zdlouhav: více než sto let po
válkách husitských nejsou ješt napraveny hojné
škody od nich zpsobené. Toto zaražení hospodá-
ského rozvoje zem, tím význanjší, že za této

doby Cechy pímo se neúastnily žádné váiky,

neznamená zajisté, že se zlepšil osud nejetnjší
tídy obyvatelstva.^^) Konen nejvtší netenost a

lhostejnost, jakou sedláci projevují za všech tžkých
krisí politických, svdí o úplné jejich skleslosti.

Prese všecka tudíž svdectví osamlá lze asi tvrdit,

že vývoj, který se vykonává od doby válek husit-

ských, mní postavení lidu selského na veliký jeho

neprospch; poroba není vždy stejná a pedevším
nedostoupila maxima své síly, ale svoboda jest již

jen výminkou a napíšt nikde není ani úplná ani

opravdu zaruená.

Pvodn sedláci eští mli nejen osobní svobodu,

ale i nepopmé právo vlastnické; veliká vtšina
národu, zemane, svobodníci a j. záviseli toUko na
zákonu, jsouce podrobeni jen králi ; pdu drží týmž
právem, jako nejvyšší páni. V dob, kdy z rzných
píin se zmnilo staré zízení, náelníci rodv a

úedníci královští uchvátili ohromné statky; pozdji

dary král dostalo se hojných nadání kostelm,
klášterm nebo nkterým jejich milcm. Tyto

statky nemly ceny, dokud nebyly vzdlány; k za-

lidnní jich všemi prostedky vábeni byli osadníci

cizí i domácí. Za tím úelem byla jim propjena
v ddiný majetek pda, kterou vykluili, a mli
i právo prodat ji. Ale obyejn právo to bylo obme-
zeno jistými podmínkami a vykonáváno toliko
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^ pípadech uritých; nad to byli povinni k jistým

robutám nebo platm roním, a co bylo dležitjšího,

vymykli se pravomoci úadv a soud ádných,
uznávajíce nejvyšší autoritu pána, jenž obyejn
svou moc svoval ddiným rychtám.**') Tato nová
správa statk, jež jest jenom odrdou držby emfy-
teutické, šíila se víc a víc a za XVI. století v nej-

vtší ásti zem nastoupila na místo starých ád
národních. Bývala nazývána právem nmeckým
ne proto, že phšla z Nmec, kde hrub nebyla ob-

vyklá, ale proto, zenoví osadníci, pi nichž nejdíve

jí užíváno, bývali Nmci.
Naproti prvotnímu zízení slovanskému právo

emfyteutické zajisté nebylo pokrokem'"): tebas
i pipustíme, co jest pochybno, že sedláku prosplo,

dostal-li v ddiné vlastnictví pole, jež držel nkdy
ve spolku se všemi druhými leny obce, pece ne-

bezpeenství hrozilo mu oslabením zákon hlása-

jících rovnost všech obyvatelv a zavedením privi-

legií, jež vytrhujíce ást obyvatelstva z moci ádv
obecních, pripravovaly tvoení se stavv a zavádní
vlády feudální. Výhodou však nového systému bylo,

že všem, kdož obdrželi právo nmecké, po-

jištny byly vzácné záruky a ádné nároky. Osadníci

emfyteutití zachovávali plnou svou osobní svobodu
i nebyli pnpoutáni ke hroud; za ochranu, již pn-
znávali pánu, byli osvobozeni od velmi tžkých
robot veejných. Tmito výhodami pnvábeno bylo
mnoho sedlák, tím více, že pda jim nabízená byla
nejlepší v království.

Sedláci eští, kteí se nedomohli nebo nedostali

práva emfyteutického, nicmén zachovali si plné

vlastnictví svých statk: v této vci zákony a listiny

nedopouštjí žádné pochybnosti.^) Však odpor mezi
starými a novými ády byl píliš nápadný, aby se
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na dlouho zachovaly vedle sebe; theorie feudální

všeobecnými snahami tehdejší doby podporované,
rychle nabývaly pdy, tak že brzo byla ohrožena
svoboda onch sedlák, jež nebyla chránna žádnou
listinou psanou. Od konce XIII. století djí se na
Morav pokusy o zavedení poddanství, a listina

z roku 1381 dokazuje, že té doby potvrzeno byle

již zákonem.
V Cechách pokrok cizích zásad byl mnohem

zdlouhavjší; na poátku XV. století zízení zemské
chránilo ješt obyvatelstva selského proti úchvatm,
uznávajíc jeho svobodu osobní a zaruujíc jeho ma-
jetek. — Však napíšt nastávají mu jisté nesnáze;

šlechta hledí všemožn nabýt nad svými poddanými
vtších práv a asto se potkává s úspchem: žaloby

sedlák jsou vždy etnjší a trpejší, postavení

drobných ddinník nesnadnjší. Po dlouhý as
potlaení nalézali pomoc a ochranu v moci krá-

lovské, ale této opory byly zbaveni, když za Václava
IV. slabý, malomocný panovník nedovedl chránit

ani sám sebe. Abdikace moci ústední prospívala

úchvatm šlechty; páni zakládali rozsáhlá panství,

svým poddaným jali se upírat právo nakládat voln
se svými statky, rozmnožili roboty a rozlinými

podmínkami stížili vysthování. Sedláci mli zákon

na své stran, ale zákon byl malomocný; život byl

skoupjší než listiny. Podráždní vzbuzené tímto

týráním a tmito pechvaty pipravilo mysli k od-

boji, a z obyvatelstva selského vyšli nejstatenjší

a nejnadšenjší bojovníci sektám, kteí hlásali

svobodu v církvi i v svt.
Krásný program! brzo zapomenuto ho jako

všech program. Voje táborské nešetily vždy

prostých sedlák více než pán, a válka, která mla
potlait nerovnost a nespravedlnost, naopak uspíšila
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vítzství strany aristokratické. Pispla na píklad

k soustední velmi rozsáhlého území národního

.v rukou nkolika pán: sedláci jakž takž odolávali

rzným choutkám zemánk; proti bohatému a

mocnému pánu, jehož snahy ctižádostivé sdíleny

byly ode vší šlechty, boj byl nerovnjší. Díve ves,

msteko skoro vždy náležívaly nkolika držitelm,

kteí si nepejíce bdli nad sebou; když poddaní

stáli vi jedinému protivníku, zašla nejlepší záruka

jejich svobody. — Za posledních let statky asto
pecházely do jiných rukou; z toho vyplynula jakási

nejistota v právech majetkových: dávní páni,

jsouce vychováni na panství, jakožto ddicové
starých tradicí byli by pokládali za bezbožnost

potlait immunity obyejem posvcené, i když

nebyly stanoveny písemnými smlouvami; nové

vrchnosti nebyly tak úzkostlivé, a jejich pechvaty
usnadnny byly tím, že zkázu vzal veliký poet
listin. asto obyvatelstvo samo, skoro úpln zm-
nné, nezachovalo již dosti jasné upomínky na svá

práva. Více než kdy jindy bylo by teba bývalo

zakroení moci ústední. Bylo by nespravedlivo

zveliovat nedbalost panovník; vždy skoro ve

všech postupech pozemkv od králv udlovaných
obsažena jest výminka, že sedláci nebudou obtžo-
váni novými a nespravedlivými platy. Ale tyto

ohrady nemly praktického úinku, svdíce spíš

o dobrých zámrech král, jejichž láska platonická

byla mama naproti tlaku zájm.
Nejen že sedláci bez obrany byli vydáni všeli-

kému týrání, ale i bezvládím byli nuceni, aby sami

pracovali k vlastní své porob. Nebylo policie; po
dvacet let soudy byly zastaveny, dsky zemské
zaveny, zákony malomocný. Ke komu se obrátit ? —
K sousednímu pánu. Selský lid si zvykl vidt v nm

Denis-Vanfiura, Konec samotutnostj ieské I. ig
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zdroj všeho práva a vší moci. Od jeho rozsudku

nebylo odvolání. Spletení majetku s mocí, co jest

samou podstatou vlády feudální, jako všudy, tak .

1 v Cechách bylo zpsobeno pádem rádné vlády.

Když poádek ponkud byl obnoven, vývoj se

provedl již v život; okolnosti poskytly pánm
potebných záminek, aby zjednali mu potvrzení

zákonem.

Zem byla znepokojována dobrodruhy; se-

stámuvše v táboe vojenském a neznajíce jiné

živnosti než emeslo válené, toulali se po venkov,
šííce postrach, ježto byli schopni každého zloinu.

Vydány písné rozkazy, které by je pivedly ku
práci a pipoutaly k pd. Naízení, jímž za Jiího
z Podbrad*^) byla obmezena svoboda sthování, a

pozdjší ješt usnesení z roku 1479 mají zjevný ráz

pedních opatení policejních a bezpenostních.

Však lid byl znepokojen tmito ustanoveními: pál
si sice pokoje a míru, ale tušil nastávající úinek
této písnosti proti loupežníkm. Postavil se na
stranu lupi proti obhájcm poádku; zákon

z roku 1475 trestá sedláky, kteí pezdí chrt
katových lidem honícím pobhlíky, nebo eknou-li,

že na kata honí.^)

Obavy lidu selského jen píliš rychle potvrzeny

byly skuteností, a naízení, která pvodn elila

proti houfm psanc, brzo byla rozíena na massu
národa. Dosti hojn bylo pdy neosazené, aby
sedláci, kdyby opustili svj statek, mohli nalézt

jiný; takto šlecht hrozilo veliké nebezpeenství, že

spustnou její statky, jestliže nezmímí svých poža-

davk: jak vyplnit mezery? — Immigrace cizí pe-
stala skoro úpln, a nikdo nevolal již Nmc, kteí

sami nebyli toho žádostiví; ostatn noví osadníci byli

by inili své podmínky: pohodlnjší bylo zachovat
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staré osadníky, a rozlinými zákony bylo postaráno

o to. Za této doby zavedena byla do práva eského
zásada, že každý lovk musí mít pána, není-li jím

sám: z toho vyplývá, že poddaný pozbývá osobní

svobody, a že se nemže sthovat, neobdržel-li

svolení k tomu. Naízeními z roku 1472, 1478 a 1479'*^)

poalo se zavádt poddanství; zákon ode dne

14. bezna 1487 je dopluje a stanoví konen nový
poádek spoleenský.^^) Usnesení z roku 1495, 1497,
a 1498 potvrdila jen a s tížila pedpisy naízení

z roku 1487, celkem vyvádjíce toliko jeho dsledky,
a práv na tomto zákon založeno bylo postavení

sedlák eských až do revoluního roku 1848.*")

Za tato tyi století více než ti tvrtiny oby-

vatelstva eského jsou obráceny v poddanství:

sedláci, sluhové, nádenníci, pastýi, rybái nesmí
opustit svých pán, neobdrží-li od nich listu vý-

hostného; kdokoli pijme nkterého z tchto pod-

daných, nepesvdiv se, že jest ádn propuštn,
podléhá pokut; kdo zhoto\'í nepravý list výhoštný,

propadne hrdlo i statek.

Naízení týkající se sthování stávají se vždy
pesnjšími a písnjšími. — V pípadech pochybných
se nepedpokládá již svoboda, nýbrž poddanství.

Ke konci XVI. století každý, kdo se vydává za

svobodného, musí si opatit listinu úední, kterou

se stvrzuje jeho osvobození .^^) — Obyejem pizná-
váno dlníkm polním právo, v jistých dobách
roních dávat se do služby bez svolení svých pán,
tato obasná svoboda jest ím dále tím idší a kratší.*^)

S poddanými, kteí postiženi jsou bez ádného pro-

puštní, nakládá se jako s povalei.^")

Poddanství nepestává ani smrtí : žena ovdovlá
na pozemku panském nesmí se vdát na jiný statek

bez vle pána.^i) Poddaný si musí vyžádat svolení

18*
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svého pána, chce-li se sthovat do msta, uit ej

emeslu, provozovat živnost. Rozkazu královskou

bude teba, aby uznáno bylo sedlákm právo vsuh
povát do stavu duchovního bez pedchozího povolej^

vrchnosti .^2)

Následky poddanství konen se vyrovnávají

skoro krutostem otroctví v pravém slova toho

smyslu. — ,,Kdož by," teme ve zízení zemském
z r. 1549, ..kázal lovku svému prodati a on jemu
lovkem hodným osadil: má jej propustiti, a na
se více táhnouti nemá, ani z nho pohánti, aby
jeho lovk byl. A ml-li by ten lovk jaké dti:

tehdy ty dti obojího pohlaví, kteréž by let devíti

nedošly a nemly, a pi otci svém bytn byly, ty mají

i s otcem svým po takovém vyprodání a gruntu

osazení svobodny od toho pána býti. Než kteréž

by již tehdáž v devíti letech byly, tolikéž i ty, kteréž

by léta majíce, se pod pánem svým zvosazovaly, ty

pi svém pánu za ddiné lidi pedse zuostati mají.

A pakli by pán z tch dtí, které od jich otce díve
nežli by tch devíti let došly, k jakéžkoli své poteb
pobral, aneb je na služby a emesla rozdal, neb

jinam k vychování dal: ty tolikéž té svobody podlé

otce jich vjTprodání užíti nemají, než pi pánu
ddin zuostati mají. "^3) — Co zbylo od té doby
z práv nejpirozenjších a zdaž upílišeno je tvrzení,

že sedlák již jest jenom prostým nástrojem jmní
vrchnosti ?

Ostatn tyto požadavky výstední byly toliko

nevyhnutelným následkem zákona z roku 1487:

v utlaování se pokrauje ji? bez petržky. Aristo-

kracie pivedením lidu selskéno v postavení porobc
spáchala zloin, jímž uraženy byly lidskost i národ.

Nic neplatí omluva, že se tato pemna pipravovala

od staletí: všecka nadje v nápravu ješt nezmizela
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a návrat ke tradicím svobodným byl možný, pokud
rozhodnutím slavnostním úchvaty šlechty nebyly

schváleny zákonn. Zákon z roku 1487 potlaoval

i tuto nadji; trhnutím péra pevážná vtšina oby-

vatelv jest odlouena od národa. Za celé této doby
smutné žádné opatení tou mrou nezasluhuje po-

kárání od historie; žádné nemlo úink nešastnj-

ších. Jak mohli tito poddaní v svjxh srdcích zachovat

njaký cit lásky k vlasti, která jich neznala, a

k šlecht, která je potlaovala? Páni, kteí zahynuli

po bitv Blohorské, uvažovali asi, za jaký zloin

pykají: — za zloin svj, za zloin svých pedk,
za tento zákon nespravedlivý a bezbožný.

Však pripomeme hned, že pedpisy zákona

skuten byly velice zmírnny v praxi. V XIV. století

život byl písnjší než zákony; opak dál se nyní.

Tradice staleté se nevj^hladí za chvíli: staré listiny

nebyly vždy porušovány; sedláci dosti asto obdrželi

i nové, jimiž pojišována jim jistá bezpenost;
mnozí užívali pomrné neodvislosti. Pesnjším a

úplnjším badáním bude snad možná jednou poznat,

že tehdáž mezi nimi byly rozliné tídy, jež nebyly

podrobeny týmž závazkm, a z nichž aspo nkteré
zachovávaly dosti veliké svobody.

Takto ze zavedení poddanství nevyplývalo,

jak se myslilo asto, právo pánu, aby libovolné

mohl nakládat s pdou svých sedlák. V dob, kdy
poídku bylo svobodných dlník, jaký prospch
byl by mu kjTiul z pímého vzrstu jeho jmní,
a jak by byl nahradil osadníky vypuzené? Nanej-
výš uinn byl nkdy pokus, rozšírit pípady od-

úmrtí, a ani tu není vidt snahu všeobecnou.

Vskutku správa jmní zstala patrn tím, ím
bývala dív, a sedlák pravideln odvádjící své
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platy byl skoro jist, že zachová svj statek a bez

vážné nesnáze odevzdá jej svým dtem.
Sedláci zachovali také jistou samosprávu: sou-

dy ovšem jsou celkem osazovány od pána,^) jenž

pímo zakrouje v jistých pípadech, vydává naí-

zení, hledí, aby se jich zachovávalo, a vykonává
nejvyšší dozor. Ale pi všem tyto hromady selské,

jež se svou pravomocí soudní spojují nkteré úkoly

správní, zachovávají jakýsi stálý obyej, odporují

novým potebám a páním i požadavkm vsí do-

dávají váhy, jaké by nemly hlasy osamocené.

Jejich zásluhou jest, že bemena jsou tém ustá-

lená a obyejn dosti mírná. — To byly záruky

vážné i jsou dostateným píkladem, aby vynikl

rozdíl mezi postavením nevolník polských a uher-

ských a sedlák eských za této doby; tím se vy-

svtluje také zámožnost, jíž nabývají mnozí z nich,

a o níž svdectví nalézáme v inventáích. Nechybí

než svoboda sthování, jež byvši potlaena záko-

nem, nebyla obnovena uritými smlouvami sou-

kromými.
A pece poddanství od té doby zstává záko-

nem obecným a všeliké drobné prostedky pallia-

tivní nemohou vyléit jeho úink zhoubných.

Spáchána byla veliká nespravedlnost, které šlechta

nehodlá napravit, a které sedláci nemohou odpu-

stit,^^) a která v zárodku maí zámry nejšlechet-

njší. Poddaní jsou mimo zákon a pece podléhají

mu. Svá privilegia mají jen svobodnou šlechetností

svých pánv a jestliže tito zruší .je nebo poruší, kdo

zakroí, aby prikázal jim plnit je? — Páni chytí

šetí svých lidí, nábožní zacházejí s nimi mírn
a laskav: ale bud pohnutka, jíž se ídí pán, jaká-

koli, náboženství, lidskost nebo výpoet, nikdy se

nepokládají za zavázané než vi sob samým;
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jejich poddaní nejsou jim na rovni, nenáleží téže

tíd, nejsou ástí národa právního a nesmí se

dovolávat žádného práva.

Takové smýšlení zcela zejm se jeví ve všech

pramenech, práv tak jasn v listinách nejpízni-

vjších jako v osvdeních nejpyšnjších. ,,Nyní

žádný," píše Veleslavín, ,,není u vtší potup a

menší vážnosti, jako nebozí sedláci, ponvadž je

mnozí ne za lidi, ale za služebníky a chlapy aneb

radji hovada vné práci podrobená mají a drží,

a nejedni více sob váží chrta nežli sedláka. "^^)

Veleslavín není deklamátor, a moralisté, právníci,

letopisci jednohlasn oznamují opovržení, v jakém
ocitli se sedláci. — ,,Bh stvoil šlechtu", píše

Ctibor z Cimburka, ,,aby spravovala a hájila krá-

lovství, stav knžský, aby druhé stavy uvádl
k známosti o Bohu a ku poct jeho, stav robot-

níkv, aby vzdlávali pdu. Tento v podruží jest

pán, kteí po vli ho upotebiti mohou; správa

náleží šlecht a sedláci jí musí initi poplatky.

Nezasluhovali by žíti na zemi kdyby poslušno-

stí svou nezasloužili toho, aby trpni byU na
svt."^') — Ctibor nebyl pán krutý; stejn
s ním smýšleli též jeho vrstevníci. Ctme pozorn
,,nauení", jichž mírnost a laskavost se chválí,

v každé jejich ádce shledáme pýchu lena vyšší

kasty, který soustrastn ráí shlédnout na parie.

Jeden z tchto mandát, jež historikové rádi

uvádjí na dkaz, že postavení sedlák za této doby
nebylo zlé, vydal pan Smil Osovský z Doubra-
vice. Smil byl duch vynikající a duše ušlechtilá:

jsa proniknut upímnou horlivostí o dobro veejné,

zamýšlel zlepšit osud svých poddaných. Mže
být vzat za vzor osvíceného velmože, a jeho na-

uení svdí o nejušlechtilejších úmyslech. Ale
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Je-li toto ke cti pánu, odsuzuje celou instituci: jaká

samostatnost zstává poddaným? Jaká ást svo-

bodné psobnosti a tudíž dstojnosti? Laskavá
a titémá ochrana jistých pán jest nemén uráž-

livá a nebyla asi mén tžká než opovržení a týrání

ostatních.

Konšelé a rychtáové vesnití, píše Smil,

nech pamatují na Pána Boha všemohoucího a

nedopouštjí zjevných neád. Poslouchat budou
správce a cokoli poruí a rozkáže, v tom se zacho-

vají, pidrží nepilných hospodá k tomu, aby
grunty opravovali, a kteíž by se nepolepšili, o tom
oznámí úedníku. Nedopustí posvícení, pástek,

her, tancv a jiné nešlechetnosti, dohlídat budou
k šenkým, jak piva lidem dávají, aby za jich

peníze jim dávali míru spravedlivou. Když pijde

as sv. Jií nebo sv. Václava, vyberou úroky

nebo platy a odvedou na zámek; kolikkoli dní po

svatých již jmenovaných se opozdí, tolik dní vží
trestáni budou. Též podle poruení na lov lidi vy-

praví a nedopustí vysílat malých, kteí by tomu
zadost uinit nemohli; také dohlédnou, aby jeden

každý pi gruntu svém ml sošky k velikým i ma-
lým tenatm. Na robotu se s nimi postaví a k tomu,

aby piln a dobe dlali, rozkážíc pidrží, neb ne-

vždy úedníci panští pi tom být mohou. Nedovolí

v ddinách svých žádných handl; po chlívích

nebo do stodoly s tískami nebo louí chodit nedo-

pustí. Všeliké neposlušenství a všeliká nedbalost

stíhá se dvojnásob tžším trestem nežli by poku--

tován byl prostý sedlák, a pán vyhrazuje si právo

stížit ješt trest. — Zdá se, že za tchto okolností

úady obecní nebyly asi nijak závidní hodné.

Vy pak poddaní, dále zní nauení, svte
samým Pánem Bohem pikázaný den totiž svatou
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nedli, chcte do kostela k náboženství i se svými

dtmi a Mádkami a tak na sob ukazujte, že jste

kesané, v ten den pod trestáním vystíhejte se

všelikých toulek po polích a po lesích. Poslušní

bute úedníka a jiných služebník mých, ano i kon-

šelv a rychtá svý-ch, plte rozkázání jejich bez

prtah, nepomlouvejte jich a nepesuzujte po

krmách postranních aneb jinde, ani o nich nic

zlého jim na posmch a potupu nemluvte. — Ná-
sleduje dlouhá ada zapovdí: zákaz sekat díví

v lese bez svolení panského: vinník trestán bude

na hrdle i na statku svém. Zákaz chovat psy, kdo

je pro stráž mít chce, aby je ve dne uvázal a v noci

pouštl: také pastevci, berouce je s sebou na pole,

aby svázané mli; tanec trestán jest vzením; zá-

kaz chodit do krem se zbrojí; kdokoli prodá

svj grunt bez vle pána neb odcizí nebo zastaví

své rolí, kon a náiní, trestán bude vží dv nedle,

a ten, kdož na to pjuje, pijde o své peníze; zákaz

šenkým aby žádnjxh piv nebrali krom panského;

zákaz pijímat podruhy do ddin le s povolením

úedníka; zákaz pechovávat ve vsi krejí nebo

jiné emeslníky a dávat jim co dlat, neb od toho

jsou msta, msteka a emeslníci v nich, aby se

sedláci k nim utíkali o své poteby, a tak jedni od
druhých živi byli; zákaz prodávat obilí, husy, ku-

ata a rozliné plodiny hospodáské jinam než do
sousedního msta nebo msteka panského; kdo-

koh chce mluvit s úedníkem, mže se odebrat

na zámek, ale ne v jiný den než v pondlí; písné
tresty proti cizoložství, neádnému louzení, prosto-

pášnosti atd. atd.^8)

Projdme všecky prameny této doby, ze všech

vynikne týž doiem: poddaný není pánem ani svýrh

in, ani své ei, ani své víry; musí pijmout vy-



— 282 —

znání svého pána, knží, jež tento ustanovuje, a

obady, jež pedpisuje. Jestliže pán šetí svých

lidí, iní tak jen z úcty k sob samému. ,,Nakládej

pkn s poddanými lidmi a nei jim kivdy",

radí Jan z Lobkovic a z Hasištejna svému synu,

,,a t rádi chválí, než by t ped jinými hyzdili a

tudy t jim ostydili, že nkdo maje úmysl se za t
sthovati, to slyše, obávaje se i nechal by."

Prospch panský je jediné pravidlo rozhodné,

jež zatlauje všecky druhé úvahy. Vlastnické právo

sedlákovo pomíjí, jakmile šlechtici se to zdá pro-

spšným: jestliže robotník ádn nevzdlává svou

pdu, nejprve jest napomenut, potom potrestán

vzením, a nenapraví-li se, musí prodat grunt. Po-

volení k vysthování dostává se mu teprve, když

nalezne nkoho, kdo pejme všecka bemena a pí-

jemný jest pánu.^^) opuštno-li, aby závtí od-

kázal svj statek, dje se to s podmínkou, že pán
neztratí pi tom nieho, a že žádný odkaz nebude

uinn nikomu, kdo by nebydlil na jeho panství.*")

Ume-li poddaný, vdovu jeho, chtjž ona nebo

nechtj, provdávají na spch: bžíf o to, aby zem
nezstala úhorem, a aby platy nevzaly újmy. Jeho
dti se berou do služby na" zámek, kde zstávají

nkolik let, a pomrné svobody nabývají teprve,

když dosply, aby se ujaly hospodáství na svém
dílci a odvádly platy o svatém Havle a o svatém

Jií.«2

ím dále postupujeme, tím silnjší zdá nám se

pedsudek aristokratický, v opovržení vtším shle-

dáváme sedláky a jejich postavení horší. Ke konci

XV. století nkteré formule pamatovaly ješt

na pvodní rovnost: právníci zaznamenávají je

pro zajímavost, ale již nechápou vždy jejich smyslu.

— Q vi-'iádání vn v<» dskv zemské, praví Všehrd
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na míst zajímavém: „akoli žádný z pánóv ani

z vladyk nikdež se po dskách pánem nepíše aniž se

vedle práva zemského má psáti než toliko jménem
kestnjTTi pravým, a chce-li k tomu i pijmiem,
krom krále pána našeho a všie zem: však manželky
všech pánóv, vladyk a jiných chudých lidí, kterýmž

se koli dskami vna klad, samy mimo jiné lidi

všecky té zvláštnosti užívají, že paními se ve dskách

zetedln a zejména píší. A jakú jest to píinu
pišlo, aby všecky manželky beze všeho rozdielu

té zvláštnosti užívaly, domýšleti se radje jednomu
každému dám, než o tom co sám vypisovati budu;

kteréžto zvláštnosti ve dskách všecky manželky
všech mužóv beze všie výminky napoád a jedno-

stajn užívají. Aniž manželky pánóv zemských toho

co ped manželkami vladyk, mšan, ddinníkóv
nebo sedlákóv mají; než každého pána manželka
ne dvakrát než jednu toliko paní ve dsky se píše,

jako manželka vládyky, mšenína nebo sedláka. "^^^

Jiné místo jest ješt zajímavjší: ,,Když lovk
urozený ženu chudého ádu pojme (jakož se to

asto piházie) bu mstskú nebo sedlskú, by pak
kmetinú svú pojal (jako Vratislav král eský [sic],

kterýžto byl sedlku — ale ne škaredu — pijal —
a z sedlky ji královnu esku uinil), té každý móže
její muž vno dskami klásti beze všeho povolenie

královského i panského; neb jest již ádu svého
povýšila skrze muže, a ád sedlský v ád vladycký
nebo panský promniia".^^) — Odlouení stav
není tudíž ješt úplné. — O necelých sto let pozdji,

když se oznamuje jedenáctiletému Petru Vokovi
z Rosenberka, že jeden z jeho poddaných bude mu
dán za uitele, hošík proto teskliv být a plakat

poal, jakoby njaká hanba mu tudy uinna
být mla; ur^^koíon íp<;i ien stží od své matky.^*)
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Práv za tohoto století nepeklenutelná pro-

past se rozevela mezi šlechtou a poddaným lidem.

Ve všech zákonech jeví se nerovnost stav. Zletilost

vku ustanovena jest na šestnáct a patnácte let

pro stav panský, na sedmnáct a šestnácte pro stav

rytíský, na osmnáct a sedmnácte pro stav

selský. Život sedlákv necení se tolik jako život

pána; odklad hlavy za pána nemže být menší
než ,,pt set groš dobrých pražských, pt set liber

vosku a padesáte postavuov sukna lanttuchu a pt
set knží ke mšem . . ."; desetkrát mén, je-li obtí
zeman a toliko pt hiven, pt liber vosku, pt mší,

postav sukna . . . jde-li o sedláka.^) Však brzo se

nedopouští více smluvení o hlavu a zákonem se

nepipouští již odklad její za šlechtice: jestliže soud
mstský vykne pokutu penžitou jakožto trest

za vraždu, tento trest postaí jen tehdy, je-li obtí
nešlechtic.*^) — Násilná rána, políek daný druhem
druhu tr-?-'á se lehkou pokutou; robotník, jenž uho-

dil pán^, ztrácí ruku nebo mže být trestán i na
hrdle. JestLže by pán, zeman nebo mšan z runice
smril aneb stiskl k osob stav svobodných, by
pak nezapálil a nevystelil, propadá pokuty jedno

sto kop; pakli lovk obecný a selský tak byl ohro-

žen, pokuta obnáší padesát kop; jestliže by kdo
z hdí obecných a selských smil ke které osob ze

stav vyšších, ten každý hrdlo ztrácí.") — Pova-
lei jsou pobíráni a pokutováni; nemohou-li platit,

zstávají rok ve služb toho, kdo je jal, i nedostávají

žádné mzdy; jestliže by po roce pohržky inih
pánu neb lidem jeho, tolikéž i škody, mají trestáni

být na hrdle. ^^) Naprosto zakázáno je sedlákm
nosit runice.^^) Nieho nesmí init bez povolení

a prostednictví pána'°) Nesmí stát k soudu. Do-
pusti-li se zloinu, jejich pán odpovídá za to; bez-
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práví, kterého se dopustí, podléhá zákonu toliko

proto, že se nepímo dotýká vlastníka. 'i) Kdokoli
svévon a bez píiny uvzní poddaného soused-

ního pána, podléhá pokut, ale tetina pokuty této

pipadá pánu; i samy podrobnosti tohoto zákona,

jehož úmysl lidumilný jest na jev, ukazují, s akou
krutou lehkostí šlechta mže vznit nebo týrat

sedláky, aby v nich napadala nenávidného sou-

seda. Na píklad, jestliže hy kdo lovka u vazb
drže, nepostavil ho na žádost hejtmana krajského

a uškodil by mu na zdraví, má tomu lovku dát

padesát kop náhrady. Pán bére ást náhrady, jež

pisouzena jest rodin zavraždného jeho robot-

níka; pakli by u sebe tu summu zdržoval, rodina

zemelého mže sob vzít za pána koho chce; ale

je-H jí to vždy možná a je-h chránna vždy na-

ízeními proti hnvu a pronásledování dívjšího
pána?'2j

Není svobody než když práva každého chrá-

nna jsou zákonem a kde moc ode všech stran vá-

žená zakrouje na obranu slabého a na odstranní
násilí: takové ochrany práv se nedostává sedlákm.
Ne že by zákon jim ji odnímal úpln: i tehdy nadsa-

zeno jest ponkud tvrzení, že pán pouze tím, že je

držitelem, bez dozoru vykonává právo vyššího

i nižšího soudnictví. Až do XVII. století nalézáme
takto píklady pí zdvižených od sedlák proti

jejich pánm; zízení zemské z roku 1564 pipouští,

že jsou oprávnni prokazovat své právo vlastnické:

jestliže by lidé poddaní držíce jaké grunty nemli
žádných jistot na n, není pedpisu na jejich pro-

spch proti pánu; jestli dodaten však prokáží,

že tyto grunty dostali s volí pána bud pod plat bud
jakýmkoli jin\'-m právem, ti toho užít mají.'^)

Jakmile královská moc nabude opt njakého
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divu ujímá se zase pirozené své úlohy a hledí

poddaných chránit od útisk. Ferdinand I. káže

hejtmanm krajským, aby zakroovali v prospch
tch, kdo jsou týráni od svých pán; pesn usta-

novuje právo komory královské,'*) aby rozhodo-

vala o všech pech jí pedložených, a v skutku

hojný poet jest odvolání ke králi a asto bývají

pízniv vyizována.

Na Morav stížnosti sedlák rozsuzoval hejt-

man zemský s radou nkolika písedících; pibylo
jich tolik, teme v nálezu snmovním z roku 1612,

že dva dni jim vnované nestaí na jejich vyízení.

Dkaz zajisté nepochybný, že postavení poddaných
nebylo nejlepší, ale dkaz také nepoprný, že doufali

dosáhnout spravedlnosti proti svým pánm.
Slabé záruky pi všem! Ped kým se postaví

. tito utištní ? Ped šlechtici, vychovanými v týchž

ideách jako vlastní jejich páni. Hejtmani krajští,

jichž úkolem jest jejich obrana, jsou taktéž šlechtici,

plni všelikých pedsudkv aristokratických; jakými

zloády se vyruší ze své netenosti! A jestliže soud

náhodou rozhodne v prospch žalujícího, jakou

mocí bude podporován jeho nález? ,,Bylo by to

tžké, aby pán poddaných svých trestati neml",
ozval se Zdenk Zruský z Chenovic (1544) ; všichni

jeho pátelé smýšlejí podobn a zakroováním moci

jakkékoli na svých statcích bouí se jako pro bez-

práví a tyranství.'^)

Také hledí svým poddaným odnít toto jak-

koliv zdánlivé odvolávání se k cizímu soudu. Po-

dailo jim se to lehce: srovnání obou text díla Vše-

hrdova ukazuje nám vítzství theorii feudálních

za vlády Vladislavovy. — ,,Pri póhoniech však,"

píše právník tento v sepsání z r. 1499, ..jest otázka,

i nevelmi k odpovdi snadná, móž-li lovk pána
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svého pohnati, když se jerau od nho kivda dje
a zvláš znamenitá, jakož si to nynie lidem dosti

a zhusta priházie? ... K té otázce odpoviedajte

jiní, ktož tomu lépe rozumjí, já toliko co se jest

ph tom»dálo, napíše, dalšie odpovdi k tomu jiným

nechám. Mnozí páni pohnáni byvše od lidí chudých,

odpoviedati jim nechtiece, za své lidi jsú je poklá-

dali a tím se sudu obrániti chtli, ale to jest jim

plátno býti nemohlo, než musili jsú jim, a jsú je

koli za lidi své kladli, na sudu odpoviedati.""^) —
O deset let pozdji, v sepsání z roku 1508, odpov
zní docela jinak:

,
.Mnohým a tém všem se zdá. že

(lovk nebo služebník pána svého pohnati) nemóž;

neb aby se který pán s svým lovkem ml sú-

diti, zdá se to nepodobné. Nkterým pak se nazpátek

zdá, že móž lovk pána svého pohnati; ponvadž
krále a pána svého ddiného páni a jiní ob>^'atelé

zem pohnati mohu, pro by lovk nebo služebník

pána svého pohnati nemohl a téhož práva proti své-

mu pánu neužil, kteréhožto pán jeho proti pánu
svému, králi, používá?" K této otázce, pokrauje
Všehrd, není tžká odpov, vykládá, jaký rozdíl

jest mezi pomrem pán ke králi a poddaných ku
pánm''^ a dodává: ,,Než aby lovk, nebo pa-

cholek, nebo služebník ml svého pána pohánti,
všem se neslušné i nepodobné zdá a naprosto nespra-

vedlivé". '8)— Od té doby zákony se stávají ím dále

tím uritjší: nepipouštjí se již žaloby sedláka

poddaného proti pánu jeho; jeho stížnost nemže
být pijata ani tehdy, když propuštn byl z jeho

poddanství. Odvolání, a nepestávají docela, djí
se jen nepravideln, nepímo a pedem již jsou

mama pro odpor, který vzbuzují u šlechty. Tato
rozšiuje své soudnictví vrchnostenské, v svých
nikou sousteujíc víc a více výkony soudnictví
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jen jednoho soudce, své svdomí.^'')

V žádném pípad nebylo dostatené jistoty;

v mnohých páchány nejhorší zloády. Privilegia mla
cenu toliko pomrnou; páni, jestliže se narozhodli

potlait je, vysvéilovah je a vykládali podle svého.

Ze by byli jimi vázáni, nepipadlo nikomu na mysl.

,,Mli-li by v msteku aneb v které vesnici"

praví Jan Brtvín z Ploskovic, ,,na jaké výsady
aneb obdarování na jakých listech od pedkv
téhož pána, nech by to ukázali: a žádali-li by pi
tom zachováni býti, nemá se jim toho rušiti, neb
radji k tomu piiniti, aby se jim to od toho pána
potvrdilo. A tak ti i jiní lidé budou mít lepší chu,
aby se pod týmž pánem osazovali a živnosti hledli,

nežli jinde, kdež toho není."^^) — Plný prospch
pán se shodoval zde zajisté se žádostmi poddaných,
ale všickni nepozorujíce toho vedli si podle své vle.

Z nkterých událostí mžeme si pedstavit, jaké

výstednosti byly možný. Ve f Vršovicích zeme
sedlák: vdova zddí jeho pole, pravideln odvádí

platy; nicmén pán, bu že se znepokojil o svj
píjem, bud že nabyl vhodné píležitosti k zaokrouh-

lení svého statku, vyžene ji z domu jí^jího vezme

jí dvr i ddiny oseté, obilí sklizené i chirelnici

dobe rozdlanou; soud rozhodne, aby vráceny jí u/ly

vci pobrané, ale vdov porueno, aby se do hrom-
nic vyprodala (1548). f V Michh ume poddaný
university, zanechav vdovu a nco penz, jež v potu

tváfi ,,vyrobotovali za tyicet let"; mistr Sigmund
z Helfenberku se tam vydá hned, — aby se nerozptý-

lilo co zbylo po nebožtíku, co kde bylo pobée, a

odveze svým kollegm pražským: byli velmi chu-

dobní, tak se vymlouvali. Vdova se vzpouzí; jest

uvržena u vzení, „až snad žalostí se svta skrze
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to sešla". Mšané pražští žalují na universitu,

žádajíce navrácení jmní pobraného, kteréž vdova
jim odkázala; Sigmund dokazuje, že bží o kmetinu
a poplatnici mistrv uení Pražského, a ,,kmetiny
bez vle pán svých ani kšaftovati ani se vdávati

nemohou": soud dal mu za právo.^^^

Kdo se odváží tvrdit, že takových píhod bylo

poídku? Ne že by slušelo vyvádt z toho úsudky
píliš temné, ale teba si vzpomenout na n práv
tak, jako na zloiny agrární, na asté požáry, na
pokusy o vzpouru, abychom si uinili správné pontí
o postavení sedlák, snad ješt mén nešastných,

tebas byli vydáni všem vrtochm pán podivín-

ských a všem náhodám osudu.

I dobré úmysly jejich pán b^^valy jim nebez-

pené! Koupí nebo ddictvím statek se dostával

stídav katolíkm,^ kališníkm, bratím eským;
šastní robotníci, jestliže se páni nestarali píliš

o jejich spasení, šastni rovnž, jestliže nebyli píliš

choulostivými obhájci ctnosti. Jejich spravedlnost

struná asto upomínala na spravedlnost tureckých

pašat; j Zdenk Zruský z Chenovic na píklad
potkav se s poddanou, jež se chovala nepoctiv a

zplodila dít, než mla manžela, vytrhl tesák, bil

ji tak velmi, až se v síni válela a musili ji odnést.

Z toho bití upadla v nemoc a dlouho nebyla do-

staten zdráva.

Takých puritán bývalo poídku, ale za to více

tch, kdo potebovali penz. Všehrd kára nkolikrát

útisky šlechty ,,Již o spravedlnosti", pi>e v doslovu
obraceje se ku pánm z Po^^tu lic, ..kieniž jste ke
všem s svobodu zachovávati pr - 'kli i k svým
lidem, beze všech bezprávných a znova vymyšlených
robot, zádav, nátiskóv a nových obtžování, i bez
jiných obchodóv mstských a kupeckých vedení —

Denis-VanCura, Kcxiec samostaiaosti £eské I. jg
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o té spravedlnosti a miemosti V. Msti. lépe jest

mleti nežli co málo povdti. Málo se od lidí cizích

i domácích slyší, aby na V. Mst. žalovali pro zádavy
bezprávné anebo nátisky vymyšlené. Ponvadž
i viny spravedliv propadené milostiv všem všecky

odpustíte, ne z škod lidí a poddaných svých sob
užitky privodiece."*^) — Ctnosti pán z Postupic

zasluhovaly vskutku pochvaly, ale nebudily hrub
následovatel. ,,Tato se zádava dje druhdy", praví

Všehrd na míst proslulém, ,,že prodávajíce jedni

druhým vsi, robot ze jména ve dsky nekladu, a zvláš-

t když jich od starodávna na lidech nenie . . . ; avšak

proto ti, ktož kúpie, robot žádných n<kúp'*be, ani

jich ve dskách majíce, na lidech robot žádají, a lidé

chudí tžké a bezprávné roboty dlati a robotovati

jim musie, proti všie i božské i lidské, kesanské
i svtské spravedlnosti, ježto takového bezpravie

ani Turci ani jiní pohané neinie. Z kteréhožto bez-

pravie prve v zemi neslýchaného mnoho zlého

phcházie, tak že lidé takového obtieženie nového

a nemilostivého snášeti nemohúce, nkdy z gruntóv

svých, statky své opustiece utiekají a utekúce

v zlodjstvie, v mordy, v žhástvie a v jiná zlo-

instva se dávají a zem tudy pustne, a drahota

skrze to a hlad v zemi picházie, zlodjštva a

mordové se rozmáhají. Jiní tímž obtieženiem pi-

nuceni jsúce proti svým pánóm se zdvíhají a hory

vojensky osazuji, dvory, ddiny, statky, ženy

i dti své opustiece. Jakož se nadávno na Morav
stalo, že Zábežští pro obtiženie a roboty nezvyklé

a nepovinné proti pánu svému jsú se pozdvihli . . .

A nynie v Cechách, jakož se slyší, v kraji Prachen

ském pi svaté Margret lidé zápisní nebo královští

nkterých vesnic, robot nezvyklých prvé a obtiežení

znovu vymyšlených snést nemohúce, všickni jsú se
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zdvihli, vrch vojensky osadili, a co z toho vyjde a

k jakému to konci bude pivedeno, kto vdti
nióž?"84)

Proti vzpoue šlechta chrání se ustanovením

nejpísnjších trest. Na hrdle trestán jest, kdo
povstane a pobouí lid.^) — Ostatn tyto boue
selské samy o sob nejsou píliš nebezpené. Jako
spravedlnost i moc výkonná jest v rukou oligarchie:

takto zmny, které se djí od dob Všehrdových,

zajisté nejsou v prospch robotník.

Když šlecht postaí naízení, aby rozmnožila

své dchody, teba jest hrdinství, aby odolala

pokušení. — Možná-li to vždy? Výdaj pibývá
neustále, peníze pozbývají své ceny, snmy astjší
vyžadují delšího vzdálení; pobyt v Praze je nákladný:

teba žít podle svého stavu; obyeje pepychu se

šíí, odvy sametové a hedvábné jsou velmi drahé,

hostiny vybranjší a hojnjší: kde nalézt dchody?
Zvyk a zákon zakazují šlechticm zabývat se

obchodem nebo prmyslem i obracejí se tudíž

k svým poddaným.
Obyvatelé mst panských musí svolovat k pj-

kám více mén dobrovolným nebo poskytovat svého
rukojemství k lehímu dlužení se na jiném míst;
ob as pipomíná se jim, že sluší pinášet dary
z dobré vle. Vi nim šlechta však zachovává ješt
jistou míru, jejich privilegia jsou starší a pesnjší,
a mšané v svém odporu pevnjší, smlejší a

opravdovjší.

Bím spadá na sedláky. Proti robotníkm
každý prostedel: jest dobrý.

Šlechta uvaluje na n všecku tíhu bemen
veejných, vybírá více než zem žádá,^^) rozmnožuje
naízení, aby rozmnožila výnos pokut, vymáhá
placení poplatk dávno zapomenutých, ukládá

i9*
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roboty nebo platy nové. Aby si za laciný peníz

pojistila dlníky, ustanovuje maximum mzdy, a kdo
platí nad sazbu, podléhá pokut.^^) Tato zízení

se z veliké ásti vysvtlují ovšem vdeckými theo-

riemi tehdáž obecn uznanými, ^^) ale postaveni

stavu selského není tím mén stíženo.

Robotníci podléhají bídným pomrm žalostné

správy hospodáské, jež venkoncem záleží na rrivi-

legiích a monopolech: dohánni kupovat v mst
pedmty potebné, prodávat své plodiny toliko

na trzích, jež pán ustanoví, pít pivo, jež on uvaí
a jehož cenu ustanoví, ^^) mlít obilí v jeho mlýn',

vytrhováni ze svých prací honbami a robotami, ^'^)

pinuceni snášet škody, jež zv iní na jejich p hch,

živoí v polovin bíd; mandáty zdají se mít za

úel zabránit sedlákm, aby se nepovznesli ku píliš

veliké zámožnosti: píliš bohatí byli by mén po-
slušni.si)

Šlechta až píliš dobe dostihuje cíle, jejž

si vytkla. Postaí pohlednout do register soudu
dvorského, praví Jaromír Celakovský, abychom se

pesvdili, že povšechná situace jest velmi málo
píznivá.

Bez pomoci, bez nadje sedláci pozbývají i d-
vry v budoucnost i chuti ku práci a k šetrnosti, a

myslí jejich se zmocuje melancholická malátnost.

,,Všelikú práci s slušností spojenu," pipomíná
Všehrd,^2j ,,pro užitek a odplatu hdé podstupují . . .

Všickni žádámy užitku a k nmu taženi bývámy,
aniž jinak initi žádným obyejem móžmy; neb kto

jest, ježto by se užiteného varoval? Anebo radje
kto jest, ježto by po 'užiteném najpilnje nestál?

Bychmy jedné dobe znáti umli, co jest užitené!"—
Vážná a hluboká slova, jimž šlechta nerozumla;
jsouc oslepena touhou po zisku, bezprostednímu
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svému prospchu obtovala budoucnost a moc
království. Za nové doby zkoušení šlechta hledla
\zbudit ono nadšení, jež zemi eskou uinilo nepe-
možitelnou za doby Sigmundovy; ale poddaný hd
selský, nemaje vlasti, nepovstal na obranu svých
potlaovatel. Na neštstí vinníci sami nebyli po-

trestáni. Toto království, psal smutn Všehrd, o nž
se rozbilo všecko úsilí nepátel, proti nmuž nezví-

tzil ani me ani ohe, zkaženo bude nespravedl-

ností.»3)

*

Potlaení stavu selského bylo posledním slovem
rítzství oligarchie a závrem revoluce za vlády
Vladislavovy vykonané. V tchto letech zmatených
a pohnutých udala se pronikavá zmna, a s tohoto

hlediska vláda prvního Jagielovce v djinách eských
jest jednou z nejdleitjších, ale též nejnešastnj-
ších. Co zbývalo na píšt ze starých Cech, z králov-

5t\'í Karla IV. nebo z demokracie táborské? Králov-
ská moc byla malomocná a pokoena, msta oslabena,

sedlák ujamen. Jediná šlechta neklesla, ale za své

vítzství podstupovala již trest, jsouc porušena
svými úchvaty, rozervána na strany, oddána všemu
pokušení lakoty a pýchy. Vzhledem ke zmatku
hmotnému a k rozvratu mravnímu, všickni, jichžto

duch nepozbyl ješt pedvídavosti, a kdo v svém
srdci zachovali nco šlechetnosti a oddanosti k vlasti,

byli jati temnou pedtuchou, že budoucnost má ješt
minout.

Akoli byly spáchány chyby nenapravitelné a

by všecko bylo ohroženo, ani tehdáž nebylo nic

naprosto ztraceno. Známe vlády oligarchické, jež

pes to, že založeny byly na útisku nižších tíd,

pece na dlouho zabezpeily své vlasti poádek
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uvnit a vážnost na venek. Ostatn msta, zacho-

vavše svj hlas na sném, pedstavovala do jisté

míry živel demokratický a mohla se pokoušet, aby
zmírnno bylo postavení lidu selského. Moc s krále

pešla na národ, a jakkoli poteni obmezený byl

tento národ právní, zásady svobody jsou tak plodné

a psobení na mysli lidské tak blahodárné, že bylo

možno ješt doufat ve zízení vlády ádné a opravné.

Projevovaly se nkteré štastné známky: známost
vcí státních a zodpovdnost za n znova zdály se

psobit pízniv na mravní stav nkterých pán:
mnozí se již dsili bezvládí, hnvali se na mrháni
a tvoili jako jádro strany národní, která by všem
uložila úctu k vyšším prospchm vlasti; zdálo se,

že sjezdy krajské, dávajíce se zastupovat na snmích
posly volenými, rozmnoží asi moc stavv upevnním
a zmírnním jejich politiky. Zda šlechta nezištností,

ne-li aspo prozíravostí, bude pouena, že nenakloní

národ k své vlád, než když své zásady nepožene do
krajnosti a kdj^ž na uchránní vlastních svých

privilegií ode všeliké reakce se postará na pedním
míst, aby šetila tch, které si ješt zachovaly druhé

tídy. Pochopí-li, že se vláda uzákouje toliko

službami prokazovanými? Pozná-li aspo, jaké jsou

pravé základy a záruky svobod zemských, a kterých

ád teba jí pede vším hájit a rozvíjet? Své štstí

mla v svých rukou.

Nicmén upomínkami na nedávnou minulost

oprávnny byly nejvážnjší obavy, jež událostmi

byly jen píliš ospravedlnny. Neobezelí páni bez

boje opustili nejdležitjší svá postavení a svou

nesnášelivostí obtovali všecky své spojence; takto

nastala brzo chvíle, kdy naproti královské moci,

opené o hrozné síly zevnjší, zstala toliko hrstka

pán nedobré povsti, a kdy zemské zízení tém



bezbranné bylo vydáno smlému úto*a v b'í'ch, i-

miž vyplnna jest vláda Ludvíka Jai^/xl^^^ce a piv-

ních Habsburk, vítzství stíídav se stává moci

Icrálovské a oligarchii; ale bud zdánlivý je"ich vý-

sledek jaký bud, každá episoda nevy«i. uDlnjšími

iní zkázu ústavy a úpad samostatnosti u«rodní.
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Poznámky k hlavé II.

*) Spisy (v pekl. Vinaického] str. 40.

*) Viz zápis Vladislavv v Archivu esk. IV., str. 451
až 456, zvlášt str. 456.

*) Vladislav sám ped Prahou nepísahal na ústavu;
Pražané se spokojili slibem jeho, že šetit bude jejich pri-

vilegii. Srovnej Kalouskovo eské státní právo,
dílo, jehož se asto budeme dovolávat, Praha 187 1, str. 262.

*) Ctibor z Cimburka a na Tovaov
(1437— 1494) v posledních letech svého života byl všemoc-
ným správcem Moravy. Požíval takové vážnosti, že se sjezdy

panské konaly na jeho hrad, a že se za jeho nepítomnosti
odroovaly dležité pe, aby slyšeno bylo jeho rady.

Do doby jeho sahá zízení správy, jež se v obecných rysech
jachovala na Morav až do války ticetileté; roku 148

1

ádali ho páni moravští, aby sebral obyeje, zákony a správní
zvj^ky zemské. Tyto pamti soudní, známé pode jménem
knihy Tovaovské, mly vážnost a tém moc
zákona. V letech 1486—1489 složil druhou ást obsahující

vzácné podrobnosti o postavení stav. Knihu Tovaovskou
vydal velmi peliv V. Brandl, pipojiv k ní velmi dobrý
úvod, Brno 1868.

*) ,,Král list ten vezma, odevzdá jej hejtmanu, ka:
Ted již potvrzení naše máte, uitež nám svou povinnost."

') Všehrd str. 150. O úkolu a významu Všehrdov
zmíníme se pozdji. Jeho dílo ,,0 právích zem e-
ské knihy devatery" jest jedním z nejznameni-
tjších plod právnických té doby. Nejlepší vydání opatil
H. Jireek, Praha 1874. Svdectví Všehrdovo je tím vý-
znanjší, že káral úchvaty šlechty.

') D'Elvert, Zur ósterr. Verwaltungs-
Geschichte str. 51. v XXIV. sv. sbírky Schriften der
hist.-statistischen Sektion der máhr.-schles. Gesellschaft,

Brno 1880.

*) Palacký V. sv. 2. str. 189. Bylo by lehko nakupit
do«L»d. V skutenosti pedchozí pípady jsou tak urité.
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íormale lak písné, že není možná židného dvojsmyslu:

i panovníci, svých práv nejžárlivji stehoucí, uznávají, že

moc, jíž nabyli svobodnou volbou zem, závisí na vlastní

jejich vrnosti, s kterou vykonávají své závazky.

•) Nesmi se splétat cit dynastický s oddaností k jednot-

livému panovníku: Karel IV. byl král u lidu oblíbený, ale

rod Luxemburk nezapustil nikdy v národu hlubokých
koen.

^°) Chlumecký, Karl von Zierotyn und
seine Zeit, Brno 1862, str. 65. ,,Když se Ferdinand I.

ujal vlády, zízení markrabstvl Moravského podobalo

se tém ústav republiky aristokratické, král-markrabí

nebyl mocnjší neSi doze Benátský, stavové byli mocnjší
nežli proslulí stavové generáJni." — S nkterými úchjdkami
situace v echách byla táž jako na Morav.

^^) Právo k odúmrtem bylo vskutku jedním z pro-

stedk k obnov jmní královského a tudíž k vrácení váž-

nosti moci královské; zprva týkalo se toliko lén, ale zne-

náhla se rozšíilo na rzná allodia. Šlechta zprva se domohla
práva pro vlastníka, aby svobodn mohl nakládat se statky
svými, jestliže za svého života dal zapsat poslední vli do
desk zemských. Tímto opatením obmezeno od úmrtí tak,

že Vladislav snadno svolil vzdát se samé zásady. Ostatn
zákon Vladislavv týkal se toliko allodv a nikoli lén.

Srovnej Vocela, O staroeském ddickém prá-
vu v Pojednáních král. uené spolenosti eské V. ada,
sv. XI., str. 490.

") Srovnej Rezka, Oprava komory eské
za Ferdinanda I. v rozpravách král. uené spole-
nosti, v Praze 1882, sv. XXII.

^^) Lííme, co se udalo za vlády Vladislavo\'\', ale

šlechta spokojujíc se asto, jak ukážeme pozdji, skuteným
držením, nedala si vždy zákonem potvrdit své úchvaty.
Otázka, zda jmenování nej\^^šších úedník náleželo korun
ili snmu, zstala vždy spornou a byla rozhodována ve
smyslu opaném podle ráznosti nebo slabosti panovníkovy.
Jediná vc byla jistá, že nejvyšší úedníci smU být voleni
toliko ze snmo%Tiíkv a že písahali na zízení zemské.
Srovnej Kalouskovo eské státní právo, str. 361
a náisl.

") Takové jest pravidlo všeobecné a ím dál tím
pesnjší; jsou však jisté výjimky, jSk uvid'me pozdji,
a poddaný není úpln vydán na milost a nemilost svých
pán.
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") Jako vtšina ústav aristokratických a svobodných
ani ústava fská není ustanovena zákonem povšechným,
nýbrž adou nálezv a pedchozích pípad. Jest tudíž

velmi promnlivá, a mžeme o ní podat obraz toliko pi-
bližný. Podobnou nesnáz zakoušejí historikové anglití.

Pro každý kus bylo by teba uvést adu pramenv a vy-

znait množství výminek. Tím by ovšem pekroen byl

velice cil, jaký jsem si vytkl; nepíši djiny veejného práva
eského, ale snažím se vytknout jenom vliv, který boje

ústavní mly na osudy zem.
^') O stavu moci královské a o ádech eských za

Vladislava II. viz Vladislavovo Zízení zemské, knihu Tova-
ovskou, Všehrda, zápisy uveejnné v Archivu eském,
Stránského Respublica Bojcma, atd. Srovnej Palackého,
Kalouska — eské státní právo — a velmi jasný a zajímavý
výtah nmecký: Einige Grundlagen des bohm. Staatsrechtes

(1871); Brandl, Glossarium illustrans bohemico-moravicae
historiae fontes (Brno 1879; je to pravý slovník ád do-

mácích); Rezkovy lánky rzné o Vladislavovi, Ludvíkovi
a Ferdinandovi I.; Chlumecký. Karl von Zierotyn; Elvert,
Zur ósterr. Verwaltungs-Geschichte, atd.

^') O sjezdech kraj sivých viz velmi pozoruhodnou mono-
grafii Bohuslava Riegra: Zízení krajské v e-
chách. ást první. Praha 1889. Bohuslav Rieger, syn
proslulého eníka eského, vnuk Palackého, jest hodným
potomkem slavné rodiny, jejíž jméno jest nerozlun spo-

jeno s obrozením slovanským v Rakousku.
1*) Morava byla jí však píkladem blahodárným; její

djiny za této doby jsou mnohem mén boulivé, protože

šlechta, mén etná, má i vyšší smysl politický; jsouc vy-

trvalejší dovede pevnji zídit svou moc, a když i podlehne,

je to více vinou ech nežli vlastní její chybou.
^^) Zajisté jde tu toliko o obecný smr: v mnohých

vcech jednotlivé obyeje dlouho upominají ješt na starý

poádek vcí. Jeden z nejzajímavjších zbytk prvotních

ád slovanských, podle nichž statky jsou spoleným
jmním rodiny a nikoliv jednotlivce, je drahný poet svo-

bodných statk, jenž ješt v XVI. století byl v nedílném
držení rod šlechtických. Srovnej Vocela, O staroe-
ském ddickémprávu str. 487—488.

^°) Všehrd str. 434. Význam slova zeman není vždy
zcela pesný, ale tu není pochyby, že teba jím rozumt s v o-

b o d n í k y, drobné držitele svobodných statk. Srovnej

také Stránského, str. 241,
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•*) Žena jest úpln závislá na svém muži. Ber jeho
povolení nemže ani odkazovat ani zastavovat ást svého
jmní soukromého. Zeme-li manžel a dti nejsou dosplé,
porunictví dostává se osob, kterouž ustanovil muž za své

živnosti, pakli nejmenoval nikoho, porunictví opatí nej-

vyšši hejtman zemský. Po smrti otcov sestry zstávají
pibratích, a nesmi se provdávat bez jejich vle. Významné
jest, že asto shledáváme odírání panen daných do kláštera.

Mnohdy, aby unikly takovému tyranství, dávaly se unášet
asto s vlí matinou: v tomto pípad ztrácely všecko právo
k statku otcovskému. Kniha Tovaovská (vyd. Brandlovo)
kap. 165. str. go.

^2) O zízení šlechty za této doby viz mimo práce výš
uvedené Brandla, Stav panský a rytískýv aso-
pise Matice Moravské 1869 str. 145— 184 a Gindelyho ,,D i e

Entwickelung des bohm. Adels und der
Inkolatsverháltnisse seit dem XVI. J a h r-

h u n d e r t" v Rozpravách král. uené spolenosti eské
. VII. sv. I. str. 886. Dlužno vystíhat se všelikého pe-
hánní; vítzství ád feudálních bude úplné a konené
teprve po roce 1620: do té doby mnohé rysy upomínají na
staré právo slovanské, jež neznajíc ani majetku osobního
ani závti, nepipouštlo tudíž ani práva prvorozenství ani

ustanovení ddice (Srovnej Vocela str. 496).
2^) Poítá se asi 1200 rod rytíských.
^*) Úvod ke zízení zemskému z roku 1500 v Archive

eském V. str. 6. Hnv, jímž stíhán byl za svého života,

pronásledoval jej i po smrti. — Mortuus es tandem,
bipedum tu pessime Rindel, praví jeden básník
souasný. Staré letopisy eské nejsou shovívavjší:

,
.zhoub-

cm, šibalm, zlodjm a škdcm zemským byl pítel
proti mstm; a jakás divná práva vymýšleje skoro o každém
snmu vždy jina a jina ... A ten Rendlík njakou sm-
lostí všetenou mluvil k králi jako k sob rovnému . . .

A ledacos mluvil i inil, jako by byl králem, an sám král

nedlal sob jako on, anobrž jakékoli nevole vznikly v zemi,
on toho píina byl i poátek." Staré letopisy eské, str. 322.
•- ,,Zle jsi se všem stavm zachoval a nade všemi 's zradil,

'

starý letopisec dává do úst protivníku Rendlovu (Paškovi
z VratuJ. ,,protož znej, nevíš-li, že ped žádným právem
ty mluviti nemáš, ani žádného práva užíti." — Rendl ovšem
pyšn odpovídá, že ,,jest lepší než všecka msta 'jsou"
(bid. 448.) — Snad pehnána jest ponkud laskavá shovi-

/ivost, s jakou se k Rendlovi chovají nejnovjší djepisci
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Není docela nemožné, že jeho zámry byly isté, ale k cíli

bral se cestami ukrytými a nerovnými. Rendl zemel roku
1522.

") Srovnej J. elakovského, Úad podkomoský
v echách, str. 27. — Viz téhož spisovatele O posta-
vení stavu mstského na snmlch e-
ských. Praha 1869, str. 5.

2"^ Palacký, V., 2., str. 255.
^') O soudech mstských viz J. elakovského ,Privi-

legia mst Pražských' a zvláš úvod str. XXV.
a násl. Srovnej Tomkovy Djiny msta Prahy,
passim.

'*) Staré letopisy eské str. 258,

") Ibid. str. 258.

'"; 1 5 14. Palacký, V. sv. 2. str. 281.
^') Srovn. J. elakovského Úad podkomoský

v echách, str. 41.

^^) [Ze statk mstských, ,,šosovných" na rozdíl od
svobodných odvádny jisté poplatky roní (^osy) jak k ohcím
tak i do komory král.; pozemnosti ty mstm královským
pidleny hned pi zakládání jich. Srov. Palackého V., . 2.,

str. 332.1
^^) Smlouva Svatováclavská byla uveejnna ve V ý-

boru II. str. 1217— 1245. Neobsahuje žádného lánku
o snmích, ale od té doby právo stavu mstského zasedat

na snme nebylo mu vážn popíráno. Nenalézáme v ní ani

žádného ustanovení o správ obecní; v té vci doplnit ji

teba privilegiemi mstm poskytnutými. — Privi-
legia mst Pražských str. 355 a násl. — Smlouva
Svatováclavská byla zapsána do desk zemských, to jest

nabyla moci zákonní, aniž král byl dotázán o tom. Ludvík
protestoval proti takovému postupu, ale stavové dtkliv
kárali ,,tuto velikou nesvobodu proti svým právm staro-

dávným".
**) Palacký, V,, 2., str. 377.
^^) Staré letopisy eské, str. 360.
'*) Ibid. str. 409.

") O postavení sedlák mimo prameny a práce již

uvedené sluší na pedním míst jmenovat Tomkovu mono-
grafii msta Police, Praha i88i,aurbá klá-
štera Strahovského v Památkách archaeo-
logrckých II. str. 72; Palackého F o r m e 1 b ú-

c h e r ; Erbenova Regesta, Codex juris bohé-
mi c i vydaný od H. Jireka, a j. Schulz uveejnil v O s v -
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t ro. I. adu lánk velmi zajímavých, a ponkud kraso-

mluvných o poddanství v echách až do válek husitských.

38) Viz J. elakovského lánek v „Právníku" o Brand-

lov Glossai 1876, str. 211.

3^) Zdá se mi tudíž, že Gindely píliš zveliuje obecný
blahobyt. Jeden z jeho dkaz, užívání teplých lázní,

(Gesch. des dreissigjáhrigen Krieges I,

str. 147), nijak nemá váhy, jakou mu pipisuje. Dnes teplých

lázní užívá se mnohem více na Rusi nežli ve Francii; nicmén
s pravdou by se nesrovnávala domnnka, že mužíci ruští

jsou zámožnjší nežli sedláci francouzšti.

*") Sedláci nepísluší však bez odvolání soudní moc
panské; nejen mohou být pohánni ped soud králv neb

i ped soud zemský, ale citi-li se poškozeni rozsudkem,
mohou se odvolat z nho jakožto z pechvatu.

*^) Historikové nmetí tvrdí ovšem opak, ale jenom
proto, že svou thesi chtí dokázat, že svoboda je vynález n-
mecký a že Slované práv tak jako Romani byli by bý-

vali neschopni povznést se k této myšlence, kdyby nebyla

jim pinesena od národa kulturního.

*2) Srovmej Kalouskovu odpovd Brandlovi v ,,Po-
kroku" ze dne 17. února 1876, Kalousek od mnoha let pi-
pravuje dílo o djinách stavu selského v echách, jež se

velice netrpliv oekává ode všech, kdo se zabývají

tmito otázkami.
«) Viz str. 34—35-
**) Srovnej Brandlv lánek O dskách zem-

ských atd. v asopise Matice Moravské 1870, str. 112.

*^) Archiv eský. I., str. 458, 477, 496 a násl.

**) Zákon z roku 1487 a naízení k nmu se pojící za-

kazují sedlákm sthovat se beze svoleni pán a vyslovují

písné tresty proti uprchlíkm; zárove dávají šlecht právo,

aby mohla svým lidem dát rozkaz ku prodeji statku, jejž

drží. Srovnej Vladislavovo zízení zemské
I. 253, 259—-260, 282, 291—293. — Co do otázky velice

nesnadné o pvodu poddanství v echách viz Palackého,
V., I, str. 265 a násl. a Zu Gesch. der Unter-
thánigkeit und Leibeigenschaft in B.
v Gedenkblátter str. 93.

*')
,
.Tenkrát panští rodové," praví Tomek, jehož

nelze obviovat z pehánní, ,,nemajíce žádného strachu

ped zákonem, ponvadž nebylo mocného nad ním strážce,

osobovali sob podle píkladu Nmc a Uhr vždy neob-
mezenjší moc nad lidem svým poddaným, ukládali na
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pod všelikými záminkami vtší platy, roboty a jiné povin-
nosti, obmezovali i osobni svobodu poddaných, zapovída-
jice jim sthovati se z jednoho panství na druhé nebo do
msta bez panského povolení: konen za zákon povýšili,

aby žádný poddaný nesml ped soudem zemským jako ža-

lobník státi proti pánu svému". Dje království
eského. II. vyd. 356.

**) Snm z roku 1585.
**) Roku 1575 byla zmenšena na tyi nedle do roka.
^'') Zatím co zákon vždy tsnji obmezuje svobodu

osobní, mandáty [t. j. nauení a zízení od vrchnosti
vydávaná] propjují jednotlivým poddaným dosti roz-

sáhlá privilegia a do jisté míry obnovují právo sthování.
Ale tchto naízení se užívá toliko pi malém pomrn potu
sedlák a jimi se nemní povšechné postavení obyvatelstva
selského. Zákony snmovní mají patrn význam obecnjší
nežli zízení jednotlivá.

^^) Práva a zízení zemská zr. 1549. Codex juris
bohemie i IV., i., str. 265.

^2) Naízení snmovní ze dne 5. ledna 1531 (sic).

^^) Práva a zízení zemská z roku 1549, Codex IV.,

I., str. 270.

^) Konšelé vesnití bývají voleni z obce a mnohdy
od ní, a pedsedá jim sudí vzatý ze vsi. Podrobné zprávy
o tchto soudech najdeme v

,
.Hospodái" Veleslavínov

r. 1587: dvanácte sedlák soudí podle starého obyeje, a od
jejich rozsudku není odvolání; úedník panský a písa jsou

pítomni, ale nevkroují, leda když konšelé toho žádají po
nich. Pravomoc tchto soud je dosti rozsáhlá. Titul p á n ,
jehož se dostává sedlákm

.

písedícím, svdí o jejich váž-

nosti.

^^) Jedním z dkaz, že sedláci nejsou spokojeni svým
osudem, jsou astá odpuštní nabízená uprchlíkm, kte
se nevrátí do doby ustanovené.

*') Politia historie a. [Liter, rozbor prof.

A. Truhláe.] as. esk. Musea 1885, str. 356.

") Hádání Pravdy a Lži uvedené od Sabiny v D j e-

pise literatury eskoslovanské. Praha 1 866,

str. 839.
^*) Nauení Smilovo z roku 1573 uveejnno bylo

v asopise Matice Moravské 1876, str. 18—25.

Srovnej v témže asopise: O robotách lidu sel-
ského sedícího na statcích pán z Pern-
šteina v 16. století na Morav, 1869, str. 74
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až78aZIzenl selské v Louanechzr. 151:3.

( 1S78, str. 162— 168). — V asopise esk. Musea
uveejnna zízení pana Vojtcha z Pemšteina z roku 1525

(1835), ád selský pana Floriana Griespeka z Griespachu

1519—1589 (1835), nauení pana Jana Dobenského z roku

1550 (1843), mandát hrabnky Berkové mezi 1. 1621— 1626

(1843) a j. O postaveni sedlák srovmej ješt: Hospo-
dáe Jana Brtvína z Ploskovic z r. 1 530, Z p r á v u a na-
ueni synu Jaroslavovi, spis Jana Hasišteinského

z Lobkovic z r. 1504, vydaný od Kvta 185 1 atd. Z prac

naší doby vedle etných lánk asopiseclvých zvlášt teba
vytknout Zoubka, Utužování poddanství
na statcích zápisných v 16. století v Pa-

mátkách arch. 1865, str. 95; Ortha, Jindichv
Hradec od konce XV. století; Slavíka,
Panství Táborské; Wintra, Rakovník
století šestnáctého v as. esk. Musea 1883 až

1884-

") Kniha Továovská str. 107— 1 10. Srovnej

lánek „Odpuštní" v Brandlov Glossái. Sedláci ne-

mohou vkládat svých statk do desk zemských — co pouze

vlastnictví dodávalo zákonné záruky.
•") Roku 1512 stalo se pravidlem, že sedlák nemže

nic darovat ani odkázat bez povolení svého pána.
•^) Vladislavovo zízení zemské, lánek 257.

«2) Všehrd str. 217.

•*) Ibid. str. 223.

«*) V. Bežan, Život Petra Voka z Rosen-
b e r k a str. 9.

•^) Kniha Továovská kap. 210—212.

••) Zízení zemská 1530, i. 188. Codex IV. i. str.

14—15.
") Práva a zízení zemská 1564; codex IV. i. str. 682
•*) Práva a zízení zemská 1549; ibid. str. 397.
•*) Naízení snmovní z r. 1541; ibid. str. 426.

'") Práva a zízení zemsk 1564, str. 550. 631—633.

—

Jako vždy vystihejme se všelikého nadsazování. Zákony
celkem nejsou písná. Ani pedpisy o myslivosti nejsou píliš

kruté a tresty jsou mírné (Cod. IV. i. str. 420—421). N-
které lánky jsou zárove i výhržkou i ochranou. Poddaní
jsou klienty; pánovou povinností jest, zastupovat je ped
soudy a pomáhat jim, aby došli svého práva. Nepomáhá-li
jim. pozb3'^vá své moci, a poddaní mohou obrátit se k jinému
panu, který se ujme jejich pe.



") Práva a zffzení zemská 1549, str. 351

—

^s^.

") Zízení zemská 1530, i. 184 a 189. Abychom 3

uinili správnou pedstavu o situaci, teba neustalo mít
na zeteli písnost zákona a mírnost zízení. ,,Sluíí také
pánu, aby nebyl k svým služebníkm a k svým lidem píliš

tvrdý . . . Má odpovdi dávati jednomu každému, chudému
i bohatému, a což komu pikne aneb slíbí, již toho aby
nemnil pro nižádnou vc, by mu pak to i protimyslné bylo
spolu, aby nebyl podezelý v slibu nalezen ... A jakouž
koli vc má pán ped sebou, hled ji prve bedliv s radou
svou uvážiti ... A protož má o to s pilností jednati, aby
sob upímné, dobré, zachovalé lidi k rad zídil . . . Maje
již pán dobré, rozumné a zachovalé úedníky, poru jednomu
každému podle povahy jeho, co, pokud a jak spravovati
má . . . Též s jedním každým úedníkem aby se astý poet
dlal a vyšší k nižším aby dohledali." Mikuláše ernobýl i

(1495—1556) Zpráva jednomu každému pánu
užitená. Ale jakou záruku mají poddaní? Zdá se také,

že ernobýl velmi pesn vytýká pravou situaci; ,,Má také
každý pán býti milosrdný a jako pastý a správce stáda
lidí svých s pilností opatrovati, nedáti jim zaháleti, k robot-

nému životu vésti a ke vší poddanosti." — ernobýlová
Zpráva byla tiskem vydána od Veleslavína roku 1587. (Viz

str. 191— 193.) Všemocnost pán byla pipravena sociálním

tradicemi starých obcí slovanských a tmito tradicemi bylo
usnadnno její pijetí, jen že práv, jichž s*. vzdávají jednot-

livci, nemá obec, pospolnost obyvatelv, ale majetník.
V radách Jana Hasišteinského z Lobko-
vic jeví se táž snaha: ,,Bud milostivý svým poddaným,
chceš-li, aby Pán Bh milostiv byl tob, neb neodpustíš-li

ty jim jich viny, také tob Pán Bh tvých vin neodpustí . . .

Slyš rád každého, též chudého i bohatého, v jeho poteb,
a jemu k spravedlnosti dopomoz, anebo dopomoci kaž tm,
jimž to uiniti písluší, a skrze to lásku od lidí a prosbu ku
Pánu Bohu míti budeš za tvé dlouhé zdraví a ve všem štstí,

Proviní-li chudý lovk tvj co nepíliš velikého proti tob,
odpus mu jednou i druhé, uiní-li po tetí, i tu bud milostiv;

neb lehejší poet vedle písma jest uiniti z pílišného milo-

srdenství, než z pílišné spravedlnosti, le by veliká vc
byla, a že by hrdlu spravedliv propadl — tehdy mj se

k nmu, jako na «luší . . . Ale však proto mj je (lidi

poddané) v hrzi, a se tebe boji jako pána svého, tebe

poslušní jsouce, a žádné lehkosti tob or^ire. Zlé lidi ne-

poslušné, hráe, ožralé, svárlivé. marnou-atu« k>J 'íitVcu



a^m toho nedopouštj . . . Nebud píliš poddaným svým
v kvaších obyejen ..."(Vydáni Kvtovo str. 25
až 26.)

V mandátech pán nejvlídnjších ustanoveni nej-

šlechetnjší zkaluje tajné opovrhování dstojností lidskou;

sedlák vždy jest toliko nástrojem statku panského. Srovnej

Nauení rytíe Jana Dobenského, 1550
(as. eského Musea 1843 str. 426—433). ,,A maje hejtman
ty všecky sirotky ped sebou, tu opt toho s pilností šetiti

má, jestli by se kteí sirotci ostejšího vtipu mezi sebou našli,

vezmouce od jejich pátel zprávu, aby ti mimo jiné fedro-

váni, na díle k liternímu umní, aneb na emesla, pro roz-

liné poteby panství, oddáni byli. Jiné pak sirotky, muž-
ského i ženského pohlaví, k hmotným pracem mají obrátiti,

a je tak chovati, aby radji pi dvoích, nežli nkomu jinému
sloužili. Kterýchž by se pak nepotebovalo, ti se mají lidem

poddaným a bohabojným hospodám v službu projedná-

vati, a jim jisté mzdy, co by který zasloužiti mohl, naí-
diti . . . Má se také šetiti, a na to pilný pozor míti, aby
eládka pi stavení do dvor poplužních, ponvadž z pod-
daných a sirotkv na panství se k služb berou, dáleji tí,

ty let, jak se toho poteba ukazuje, pi služb mimo vli
svou držáni nebyli, a žádnému pacholku k ženní, ani d-
vece k vdávání povoleno nebylo, le by taková uložená léta

každý z nich v kterémkoli dvoe, kdež by poteba byla,

proti naízené záplat se vysloužil ... Co se pak dotýe
zlých a nedbanlivých hospodá, kteíž by více v krmách
ležeti nežli v poli opravovati . . . chtli, k tm hejtman
a purkrab piln a asto dohlížeti .... aby gruntv svých
nespouštli . . . písnými slovy napomenouti má. A jestliže

by kdo po takovém napomenutí ješt vždy toho obmeškával,
tomu hejtman dále vzením i na rukojm bráním pi týchž
lidech asn petrhnouti má. Pakli by i to pi kom žádné
platnosti míti nechtlo, tedy hejtman již dáleji má míti moc,
toho každého, by i dobrovoln prodati nechtl, z gruntu
vybýti a takové grunty lepším hospodáem osaditi". —
V mandátu pana Floriana Griespeka
z Griespachu (as. es. Musea 1835, str. 43—78):

,, Jestli by který z poddaných njaké dítky mli, kteí by se

k liternímu neb jinému uení hodili, ti mimo jiné v tom
tak fedrováni býti mají, aby nkdy potom k potebám a
službám mým též obrátiti se mohli. Avšak bez vdomí
a povolení mého žádní sirotci do školy ani jinam rozšikováni
býti nemají."

Denis-Vaninra, Konec samostatnotU 6eské I 20
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Jedním z nejvlídnjších mandát je zízeni pani
Polyxeny z Lobkovicz roku 1608 (as. es. Musea
1844), ale celkem provanuto je týmž duchem.

Ostatn však i pi všelikých ohradách, jaké mohou
být uinny o tchto naueních, ku poznání, jak tehdejší po-
stavení sedlák bylo lepší, nežli za století XVII., postaí,
srovnáme-li je s mandáty vydanými po roce. 1620. Tyto
instrukce zní drsn, tvrd, asto ukrutn. Sedlák jest pode-
zelý jako kací a jako Slovan; tém povinností jest utisko-

vat ho. Nejen že bemen pibývá pomrem ohromným, ale

výhržky opakují se žalostným reírainem.
'») Codex IV., I. str. 555.
'*) Komoe královské složené z pán vším právem

nedvovali sedláci i odvolávali se z rozsudk jejích ke
kancelái eské a jejich stížnosti asto bývaly vyslyšány.

^*) Snm sám nemá moci dostatené, aby chránil sed-

lák. Pesvdíme se o tom z událostí o „ e c h e 1 n é m"
na Morav: bylo velmi neoblíbeno a snm nkoU-
krát naídil jeho zrušení. Nicmén šlechta dále je vybírala:

na nejvýše že se zmnilo jméno.
'«) Všehrd, str. 148.

'^) [O rozdílu tom ti význaná slova Všehrdova, uve-
dená již na str. 156.]

") Všehrd, str. 150.

'*) Prbhem celého XVI. století šlechta vlc a více

se snaží obmezit zakroování soud veejných ve vcech
selských a vc se jí daí. Snm z r. 1545 žádá, aby ,,poddaní
nepotahovali pán svých k žádným soudm ani k jiným
se utíkaU, jakž zízení zemské ukazuje, a J. M. K. poddaným
proti pánm jich glejtv aby vydávati neráil." — Nkteí
šlechtici si stžují do sedlák, že vznášejí žaloby proti

svým pánm a ,,týrají je soudy a rozlinými zpsoby",
navrhují, aby stížnosti uznané za nedvodné byly trestány;

stížnosti a jsou podepsány od tch, kdo je vznášejí, a od
tch, kdo je spisují.

*") V XVI. století, praví Jaromír elakovský, soudní

moc panovníka a soud jeho následkem odporu šlechtického

je celkem dost obmezená a prázdná, také' lidu vede se špatn.
(Právník 1878, str. 775.)

") Z roku 1530. asopis es. Musea. 1835.
**) Zoubek v Památkách archaeologi-

c k ý c h 1865, str. 95.
'3) Všehrd, str. 455.
") Všehrd, str. 168—169.
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') Vladislavovo zízeni zemské I. 415; Práva a zízeni
zemská 1 549 a 1 564.

8«) Právník 1878, str. 737.
") Rieger, Zízení krajské v echách,

str. í86. — Povšimnme si však, že zákon chrání eledína
proti pánu, jenž zdržuje mu mzdu.

*^) Podobná naízení bývají asto v mstech.
8*) Ve vesnicích jiní emeslníci nemají být než kovái,

tkalci a vetešníci k upravování šatv a obuvi: a byla-li by
která jiná emesla, cechy mstské mohou si stžovat. Za-

kázáno konat po všech trhy a jarmarky. Zapovdíno vait
pivo bez vysazení ádného. Ve vsi, která nemá hor vinných,
pouze pán mže prodávat víno. Kniha Tovaovská str. 107;

Archiv eský IV., str. 436, 499 a j.

^'') Roboty zstávají pomrn mírné. Zdá se, že ne-

pevyšovaly hrub trnácte dní do roka a asto bývají
mnohem menší. — V XVIII. století pesahují mnohdy sto-

padesáte dní. — Nkteré vsi v okolí Tábora mimo platy
byly povinny robotami ty až šestaticeti dní (Slavík,

Panství Táborské); ale to jest maximum. Gindely
myslí, že roboty tehdáž nepevyšovaly ty nebo pti dní

do roka: ,,sedláci eští ped válkou ticetiletou platí penzi
nebo plodinami, nikoli prací"; Die bohmischeu
Finanzverháltnisse ve zprávách akademie Ví-

deské sv. 59 str. 337; srovn. Geschichte des dreis-
sigjáhrigen Krieges I. str. 145. Obraz, jaký
Gindely podává o postavení stavu selského vbec, zdá se mi
píliš píznivý. Nejsou -li také nepímou robotou práce, jež

pán mže svým poddaným ukládat za mzdu chatrnou?
'^) Sedlákm zakázáno jest vbec držet více statk;

zízeními ustanovena jest cena dobytka a pánovi na prvním
míst vyhrazeno právo ke koupi za cenu, jakou sám urí.

92) Všehrd str. 589.
9^) [Srovnej krásné, tónem enickým prodchnuté místo

v závrku titule IX. 10 str. 438.]

ao*



HLAVA TRETI.

Bratí eští.

Hnutí náboženské ke konci XV. století. — I. Utraquism;
liluboký jeho úpadek; nedostatek knzi a zkaženost ducho-
venstva. Konsisto; její malomoc. — II. Jednota bratí e-
ských. Vzrušeni náboženské. ChiUasté a Táboi. Rokycana,
jeho kázaní. Posluchai Rokycanovi. eho. — III. Chel-.

ický; jeho život a ueni. — IV. Bratí Kunvaldšti. Jií
z Podbrad a bratí. První pronásledováni. Ústrojí církve

bratrské; Matj, první její biskup. Její vzrst. — V. Pe-
mna Jednoty. Amos a Menší strana. — Lukáš Pražský.
Uení brati, jejich vrouka a mravouka. — Naízení Svato-

jakubské (1508). — Pokroky bratí a píiny koneného
jejich nezdaru.

Prbhem celé vlády Vladislavovy i v následu-

jící dob spory náboženské hnutím politickým jsou

sice zatlaeny do pozadí, ale nikoliv potlaeny; nejen

vášn a evnivosti náboženské propukují as od asu
i zavdávají, ne-li píinu, aspo píležitost a záminku
k vtšin krisí, zkrátka tvoí osnovu historie. Pe-
svdením neb upomínkami náboženskými se vy-

svtlují mnohé zdánlivé odpory v chování stran nebo

náelník jejich, podivná rozhodnutí, pekvapující

spojení.

I.

Vše se spojuje v život národa: náboženský
rozvoj národa eského za této doby se vyznauje
týmiž rysy povšechnými jako politické jeho djiny,



— 309 —

a pohled není hrub utšenjší. Týž zmatek, táž

malomoc povznést se k rozhodnutím mužným, táž

pokleslost myslí a týž nedostatek prozíravosti a

oddanosti. Utraquism, chránný slavnými privile-

giemi a zachovávaný pevelikou vtšinou národa,

neužívá píležitosti, aby vyšel ze situace nejisté,

v níž zstaven byl svými vítzstvími, pestává na
bázlivé obran, sám se naopak stává výluným a

nesnášelivým, pekážeje již jen všelikému pokroku.

Patrný jeho úpadek pivádí katolíky v pokušení:

ale nové jejich útoky, slabé a brzo zastavené, pedem
odsouzeny jsou k nezdaru a nemají jiného úinu,
než že udržují neustálý nepokoj a zavdávají novou
píinu ke zmatkm posavadním, jimiž se ruší pokoj

zem. Jako v politice tak i náboženství, ale tu

patmji, jeví se nicmén nkteré známky píznivé,

a vi utraquismu vzrstá nová strana, která

jest hotova chopit se úkolu, jehož se leká úední
husitství — Jednota bratí eských.

Zatím co nový smr mravní kyne zemi, utra-

quism pokrauje na jednotvárné dráze, kde tytéž

pííhody se opakují s pravidelností unavující. Na
venek jednání s dvorem ímským nikdy nepestalo

úpln; as od asu posílána njaká žádost, snm
chystal program a ustanovoval posly, legát rokoval

s vyslanci kališník; rozhovor byl naped znám:
poslové mumlali žádosti koktané po více než celé

století, prosíce za potvrzení kompaktát, za jmenování
arcibiskupa utraquistického, za schválení nkterých
drobných obyej zavedených v jejich obadech;
legát dával známé napomenutí a obyejnou zhola

odmítavou odpov, a strany se rozcházely podráž-

dné a popuzené: po nkolika msících nebo po
nkolika letech, nehledíc ke zkušenostem tak

mnohým, ve vyjednávám se poínalo znova.
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Uvnit obyejné putky a tajný zápas s katolíky.

Mírem kutnohorským všickni páni nebyli pivedeni

ke snášelivosti: ale nkolik pestup více mén
dobrovolných, jimiž tu a tam ti nebo tyi vsi byly

pinavráceny k víe katolicki', nemly velikého vý-

znamu a celkem jich skoro ani nepozorováno: tmito
promnami neustálými nebyla hrub zmnna vzá-

jemná síla stran. Více pol • uilo utraquisty roku

1507 jmenování nejv3'šš*ho kanclée Albrechta

z Kolovrat správcem ki:''ovství. Albrecht jakožto

syn bývalého adminisirátora strany katohcké^)

slynul svou horlivostí bigotní a pokládal se za ped-
stavitele prospch knžstva. Na svých statcích

v5T5udil faráe utraquistické a na jejich místa dosadil

knze ímské: jeho horlivostí zahanbeni byli páni

katolití tak, že nkteí následovali jeho píkladu.

Král podporoval toto hnutí; bylo jako novým
záchvatem horeky, která zuila v království roku

1482: nkolik klášter bylo znova oteveno, mniši

vjrpuzení se vrátili do Prahy, snmy se ozývaly

žalobami husitv. Ale útoky ochably: tehdáž

k ukojení této vší právovrné horlivosti postaily

protestace bez boue. Nic nejeví lépe malátnost

strany katolické za této doby než její neinnost na-

proti utraquismu, sekt to tak sešlé, že nemla již ani

síly ku propagand ani energie životní. Bylo na ase,

aby reformace probudila ji z tohoto spánku lethar-

gického. Zatím náboženství slabostí kurie pozbývalo

dvry, a katolíkm eským odnímána až i touha

po odvet. ,,Ach, kdyby se Pius II. vrátil," vzdychal

jeden z jejich náelník, ,,Pius II., poslední dobrý

papež!" Dlouhá léta bylo jim ješt ekat na takového

vdce, který by je vedl k útoku.

Vnitní nesnáze utraquismu byly vážnjší než

obtíže zevnjší. Cas nepinášel žádné zmny pí-
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isnivé — naopak: nebylo ani kázn ani pravidelné

správy, zvlášt se nedostávalo knží. Jak vyplnit

mezery nastalé, opatit osady farái kanonicky

zízenými? Cas od asu pomohla Cechm náhoda:

známe radost, s jakou uvítali píchod biskupa

Santorinského (1482); o dvacet let pozdji stailcý

svticí biskup Sidonský Filip de Novavilla, jsa

dojat náky a prosbami echv, ochotn se dal do
jejich služeb; v Praze byl pijat s radostným na-

dšením, které však trvalo jen na krátko. Nahodilí

biskupové sotva že byli uvedeni v úad, znepoko-

jovali se úchylkami v obyejích a v obadech a

pojímajíce vážn svj úad, pokoušeli se pravidel-

nému ádu podídit knžstvo od dávna všeliké

kázni odvyklé. Z toho vycházely ptky, výtržnosti,

vzájemná nevole. Augustin Lucian nebyl v Cechách
ani rok a již litoval penáhleného svého skutku,

mnohými prosbami u kurie domáhaje se odpuštní.
Toliko stží, tém násiln udrželi ho Cechové, a

navždy žviklána byla dvra mezi pastýem a

jeho ovekami.2)

Filip de Novavilla byl ješt nešastnjší:
v prvním vzntu vdnosti byla mu svena nejvyšší

správa církve národní, a Vladislav sám uznal ho za

biskupa eského a pedsedu konsistoe utraquistické.

Dobrá shoda netrvala dlouho: husité chtli mu
piznat úlohu toliko automatického ,,svtitele",3)

protestovali proti všelikému jeho vmšování do vcí
kázn a bohoslužby, peli se, namísto aby poslou-

chali. Kletby a interdikty rozhoovaly je: nech
trestají takto Nmce a tlachy, ^nidiž; ale žáky
Husovy, pedstavitele pravdy! Mi^ ri kteí konsisto
spravovali ped píchodem Filipt vým, netrpliv
snášeli ponížení, k nmuž pivolili, kdežto obmezené
jejich pravoví se dsilo nkterých zmn, jež biskup
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hledl zavést: opposiní strana se utvoila kolem
Korandy, Pavla Zateckého a nkolika druhých
lenv university; obyvatelstvo pražské se vyslovilo

pro n. Roku 1505 konsi.tor nabyla opt vši své

neodvislosti: Filip pestal svtit na knžství. Pro-

tivníci se mu mstili na jeho pívržencích. Stídník
na fae Týnské byl poslušen biskupa: rychtá
pražský kázal ho jít s ženou podezelou, spolu s ní

cel3'm mstem vést a vrhnout do šatlavy. Filip de

Novavilla zastavil služby boží: po ti dni se nezvonilo

ani jedním zvonem; avšak tímto rázným krokem
byli rozhoeni nanejvýš jeho protivníci: Nemáte
žádné moci nad námi, kieli na knze, dostáváte

plat za svou práci a nemáte práva, abyste se jí

vyhýbali. Misti vysokého uení a páni na radnici

Staromstské naídili, aby interdiktu nijak nebylo

šeteno.*) Filip prohlásil, že opustí království: bylo

mu v tom zabránno. ,,Trpí i s námi potupu a zlost

lidskou," píše jeden z jeho pívrženc, ,,pláe a sob
na každý den stýská, takže teskno na starce po-

hledt."^) Podailo se mu konen vyjít z Prahy,

ale pocta, s jakou piijat byl na Táboe, nevyhladila

vzpomínku na urážky zažité. Pobyt v Cechách
36 mu zhnusil napíšt; za noci uprchl pestrojen;

byl však lapen. Smrt vysvobodila ho konen (1507).

Prospšné to nauení, a od té doby žádný biskup

cizí nepodlehl pokušení, aby kacístvu nabídl svých
služeb.

Cekanci podobojí podnikali opt žalostnou svou

odysseu pro posvcení, podvádjíce dvivé biskupy

a dovolávajíce se jejich soucitu nebo kupujíce sob
jejich ochotu. Rok co rok pibývalo obtíží, zákazy
dvoru papežského byly písnjší a lépe jich poslou-

cháno. Preláti, kteí jednou byli oklamáni, byvše
zpraveni o pravé situaci, mli se na pozoru; sváto-
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kupci zvyšovali své ceny a jejich požadavky pe-
sahova-y asto chudé prostedky konsistore; ekan-
cm ukládah nejpotupnjší podmínky, nutíce je,

aby falešnou písahou zakoupili své posvcení. Tito

musili jim pislíbit, že nebudou podávat kalicha,

potom žádali konsisto, aby jim odpustila jejich

vinu.®) Smutná to pedehra ke vstupu do služby

boží dvojím odpadlictvím!

Jací byli takto lidé, kteí se poddávali tomuto
ponížení! I nejlepší z nich nemli žádného vzdlání,

neznali ani obad bohoslužebných, páli pove a

z nevdomosti, netušíce ani toho, šíili nauky nej-

spornjší. Mnozí byli pobhlíky, mnohdy zloinci

trestu uprchlými; zanedbávali všecky své povinnosti

a svým osadníkm dávali píklad nejžalostnjší.

Akoli na zda bh byli pijímáni všickni, kdo se

nabídli, pece veliký poet far zstával neosazen;

skoro všickni knží spravovali dv nebo ti osady,

mnozí pt. i šest.

Svou rozumovou a mravní prostedností knž-
stvo pozbylo vší dstojnosti a vší neodvislosti. Právo
opravy se pemovalo, a fará byl již toliko kapla-

nem pánovým. Na poátku majetník, od nhož
založena byla ves, vystavl a nadal kostel; za to

si vyhradil právo navrhovat faráe a vykonával
nejvyšší dohled nad vcmi církevními, ale z toho
nevyplynula závislost knze na jeho moci. Za oné
doby duchovenstvo tvoilo korporaci velmi bohatou,

mocnou, na své výsady- žárlivou, a její svobody byly
u vážnosti.

Ježto od doby rozkolu všecky statky církevní

byly zabaveny a obce veliu* ochuzené nemohly niím
pispívat k výživ s\'ých Vnží, tito žili již jen

z almužen pánových. Proti jtho rozmarm a vrto-

chm správce fary nemohl spoléhal na žádnou pod-
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pom zevnjší: uení husitské, jehož dvma hlavními
lánky byly svoboda slova božího a kažení hích
veejných, do jisté míry ospravedlovalo vmšování
se laik v obor vcí náboženských. Vše pispívalo
takto zárove ku ponížení faráe, aby se stal pokor-

ným sluhou svého oprávce: tento zachovav si n-
kolik drobt z písma sv., asto se právem pokládal

za uenjšího a zacházel s ním jako se sluhou. Fará
byl najímán na dobu uritou, nkdy na pl neb i na
tvrt léta; nelíbil-li se, beze všeho byl propuštn.
Ubožák nemaje ani prostedkv ani pomoci ani vý-

živy, hledl jen úslužnosti se zalíbit svému pánu,

poddával se všemu ponížení, pijímal všecky pod-

mínky, asto v hrubších rozkošech vyhledával radji

zapomenutí na svou bídu.')

Utraquisté se snažili pítrž uinit zlu reorgani-

sováním konsistoe roku 1478. Dobré bylo pojetí

plánu od stav pijatého, a jinak byl pouhou ob-

novou starého zízení katolického: nad prostými

farái dkanové, v ele duchovenstva nejvyšší rada ^)

jakožto vdce a ochránce všeho knžstva mla udržo-

vat v nm jednotu uení a istotu mravv a zabez-

peit mu zákonnou neod\'islost. Pedsedou této rady

jest administrátor, vedle nhož zasedá deset až dva-

náct konsistoriánv. — Administrátoi a konsisto-

riáni b5Vali obyejn prodchnuti nejlepšími zámry;
asto — aspo na poátku — vynikah ctností i na-

dáním: eho však dosáhli? Není tení jednotvárnj-

šího a žalostnjšího nad akta tohoto nešastného

sboru; nikde nevyniká s truchlivjší jasností všecka

bída, kterou strádá církev eská, zkaženost a nev-
domost' duchovenstva, chatmost kázn, rznost

uení, lhostejnost vncích, požadavky pán. Kaž-

dým rokem se zhoršuje zlo, a všecka naízení konsi-

toe jen je •potvrzují, ale neodstraují.
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Co pedstavuje konsisto a jakou váhu mají její

naízení? Snmy s onou neteností a vrtkavostí, jež

zneplodují nejlepší jejich usnesení, nezamstnávají

se více konsistoí, asto péi o jmenování jejích len
ponechávají konšelm pražsk}'Tn; po dlouhá léta se

na ni zapomíná tak, že se nepomýšlí na vyplnní
mezer v proídlých jejích adách; již se skládá jen

z nkolika chor}'xh a sešlých starc. Podle jakých

zásad konsisto mže se dožadovat poslušenství;

když sama jest v odboji proti moci papežské, jejíž

autority nepopírá v theorii? Nedávají-li její náel-

níci píklad neposlušnosti, když opojeni zbytkem své

moci, stále jsou ve sporu s biskupy více nebo

mén kanonickými, kteí se dostali na stolec pražský?

Pidržují se omylu tehdáž všem Cechm spoleného,

že svobodným jest již každý, kdo neposlouchá ni-

koho. Pokládají se za vrné ddice uení oprave-

ného, ponvadž nechtí upustit od kalicha, od podá-

vání svátosti oltání dtem a od tení epištoly e-
ským jazykem. .Me dsí se svobodného výkladu,

osobní svdomí podrobují tradici a autorit, zacho-

vávají dogmata a ády katolické, sedm svátostí,

klanní tlu Pán, coelibát knžstva. Úpadek husit-

ství nemže lépe být pedstaven než tímto sborem
starc zaleknutých a zatvrzelých, duch hrob ostí-

hajících.

Takto všickni, kdo se nespokojiU slovy a prázd-

nými formulemi, hledali jinde podstatnjšího uení;
naproti zmírajícímu utraquismu nová sekta vábila

k sob srdce smlejší a duchy po pravd žíznící; pra-

vých nástupc Husových teba hledat vjednot
bratí eských.

Bázlivostí utraquismu vysvtlují se o nco po-

zdji rychlé pokroky lutheránství v Cechách. Všickni,

kdo trápeni byli silnjší vášní náboženskou, znenáhla
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opouštli program napíšt neplodný; hledli rozkolu

zjednat njaký význam a jaksi oduševnit revoluci:

byli zcela pipraveni stát se žáky reformátora n-
meckého. — Hnutí husitské bylo však píliš p-
vodní a píliš národní, aby se takto ztratilo bez stopy.

Kdežto úední náelníci kacíství se zdržovali pokou-
jícím vyjednáváním, nkolik muž rozhodných a

pobožných položili základy k nové spolenosti ná-

boženské a vytvoili sektu, jež podlehla sice vlivu

protestantství, ale nesmísila se s ním a vedle Valden-

ských jediná od doby stední do nové zachovala

podstatu samostatnou a tvánost zcela zvláštní.^)

Jednota bratí eských ^°) až do bitvy

blohorské zstala jedním z pedních živl národ-

ního života eského. Cechm dala nkolik nejzna-

menitjších politikv a nejvýtenjších spisovatelv,

>^znaivši celou tuto dobu historickou zvláštním

svým rázem, konenou katastrofu povznesla hrdin-

stvím svých muedlníkv a vyhnanství zúrodnila

pracemi svých vncích. Zda nenáleží jí také njaká
ást zodpovdnosti za neštstí XVII. století? Zda
píliš svéhlavou vrností k svým naukám zvláštním

nepispla k tomu, že v se Cechách nemohla utvoit

veliká církev lutheránská, která by byla reakci kato-

lické kladla nepekonatelný odpor? — Možná! Však
bu jak bud, velikosti úkolu, jejž podnikla, nemén
i vysokým významem muž, jež vychovala, zaslu-

huje zvláštní pozornosti.") Žádná sekta kesanská
nerozebrala s vtší smlostí a nerozešila s vtší

písností velikých problém politické a hospodáské
organisace spolenosti lidských; v žádné také se

nejeví zejmji vliv skutenosti nad theorií, která

s poátku byla radikální a naprostá, ale brzo zmou-
dela stykem s životem.
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II.

V letech po smrti Husov jakási horeka nábo-

ženská se zmocnila Cech. Tisíce lidu venkovského

se scházelo na horách, aby slyšeli slova pravdy a ži-

vota a vzdali Bohu poctu istou. V tchto houfech,

jež kaUch opojoval mystickým nadšením, nauky
nejdivnjší a sny nejsmlejší byly pijímány beze

sporu; blouznní chiliastické zvlášt zamstnávalo
duchy. Ped posledním soudem Kristus pr^^ sestoupí

na zem a založí království, které potrvá tisíc let;

bezbožní zahynou v strašné potop; pod bezprostední

správou Pána vy\'olení vící žijící ješt anebo ti,

kdo zemeli pro pravdu, z mrtvých vstanou se Spa-

sitelem a budou se tšit z dokonalé blaženosti.

V této íši svatých zrušeny budou všecky zákony

lidské a zmizejí rozdíly stavv a statkv. Zem zba-

vená bezbožník bude dosti prostranná pro ty, kdo
vedou život libý a šastný; lidé pímo osvícení

duchem svatým nebudou potebovat víc ani vdce
ani ádu; knží pozbudou své moci a bible své váž-

nosti.^2)

Avšak div oekávaný nenastával. Kižáci hro-

zili potlaením pravdy. Nebylo tžko pesvdit
svaté, že jim samým písluší vyplnit osud a vy-

konat odsudek nebeský. Táboí, a ostatn byli záhy
smíšeni s živly velmi neistými, jsouce vedeni vdci,
kteí zorganisovavše je a v kázni držíce, užívali jejich

fanatismu, tebas ho nesdíleli pln, pece vzpomínali

asto na první své sny, jejich mystické nadje spíše

se zmnily nežli zmizely, a až do svého konce se

nespustily myšlenky zídit království boží na vší

zemi. Bitvou u Lipan náhle byli vytrženi ze svých

pelud (1434). Od té doby nemajíce budoucnosti ani

vdc ani dvry, stali se již jen jedním z etných
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Živl nepoádku, které zstaveny byly válkou aŽ do
chvíle, kdy Podbrad pinutil je pistoupit k úed-
nímu utraquismu a podídit se arcibiskupu snmem
zvolenému (1452).

Tžký pád po takovém vzmachu! Tolik boj.
tolik úsilí, tolik vítzství a takový výsledek! Co
krve prolité, co útrap, co zícenin! Hle, kam vedla

vítzství bezpíkladná: šlechta mocnjší nežli kdy
jindy, zloády obnoveny, pravda ponížena a zrazena,

Ježíš polikován od Antikrista! Obnovit boj? Ale

jak? S jakými prostedky? I kdyby únava nebyla

naprostá, chybla vc nejdležitjší, nadšení dou-
fanlivé. Naopak uznat porážku bez obmyslu, upustit

od onch vyšších statkv, od pravého náboženství,

od evangelia! Pro mnohé z tchto lidí ješt krisí

otesených a vášní nepemožitelnou ovládaných bylo

to tém nemožností psychologickou.

Naízením se nepotlaí víra; ani správce tak

obratný a tak vážený, jako Podbrad, v nkolika
letech neupokojí vzrušení lidu, je-li tak hluboké, tak

zakoenlé a tak všeobecné. Konec velikých hnutí

politických a náboženských asto jako jejich poátek
se vyznauje smlostí obrazivosti osobní, která se

zdá být projata šílenstvím. Proti vli utraquismu

zákonitého kazatelé více mén oprávnní doráželi

na nejváženjší dogmata o sv. Trojici, o božství Kri-

stov; ve Chbu Františkán Jan z Wirsberka ohla-

šoval píchod nového vykupitele;") nevzdlaný
sedlák Mikuláš z Vlásenice^*) ml vidní a zjevení,

založil sektu Mikulášenc, jichž stopu sledujeme až

do konce XVI. století. Mnozí tito blouznivci zanikli

nezstavivše žákv, ale ze zapomenutí, v nž brzo

upadá jejich jméno, nelze soudit, že nemli vUvu;

abychom se pesvdili o tom, pipomeme jen, co

se die ješt v nkterých kruzích protestantských,
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neustálou tu práci tvorby náboženské, která hýbe
vícími. Nejkrajnjší strana Táborv, oznaená
jménem Adamit neboli Pikart, krut pronásledo-

vaná od Zižky, nikdy nezmizela úpln; konen ví-

tzství mírného utraquismu pisplo ješt k utvo-

ení nových stran: ^^) petrhavši svazky, jež k spo-

lenému stedu poutaly všecky ty, kdo nebyli spo-

kojeni kompaktáty, bylo píinou, že povstaly ne

snad sekty ve vlastním slova smyslu, ale volné jed-

noty, spolenosti náboženské, útoišt nespokoje-

ných, fanatikv a všech duší, jež uprosted zármutku
a oškUvosti doby tehdejší hledali útchy ve víe
velejší.^^)

Je-li njaká podoba, njaký svazek pímý mezi

Jednotou a vtšinou tchto volných jednot nábožen-

ských, které povstaly v Cechách z rozkladu husit-

ství? Žádným faktem nelze toho potvrdit. Zvlášt

bylo by vážným omylem vidt v bratích následov-

níky Tábor: ^'') liší se od sebe jak uením tak živo-

tem. Naopak není pochyby, že všeobecné vení
duch za této doby psobilo znaným, a nepímým
vlivem na základ a pokrok Jednoty; poskytovalo jí

jaksi potebného ovzduší mravního. Vci zejmé
a bezprostední nepispívají vždy a nedostaují nikdy

k úplnému vysvtlení. Ve spolenosti náboženské

pevnji ustavené a novými ideami mén zmítané

uení Chelického nebylo by vzniklo nebo bylo by
zajisté zstalo bez ozvny. Sny chiliastické, tužby

demokratické, zvyky svobodného badání, poteby
svdomí pedráždného dlouhou dobou hádek a zá-

pas, rovnž jako malomyslnost, výsledek to dívj-
ších porážek, byly, ne-li píinou, aspo podmínkou
vzniku a rychlého pokroku Jednoty.

Takto byvši pipravena okolnostmi všeobecnými
zrodila se ze setkání nkolika žákv arcibiskupa
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utraquistického Rokycany s mužem málo výmluv-
ným, vzdlání prostedního, jenž neml jiné auto-

rity, než jaká vyplývá z pesvdeni a z hodnosti

mravní, Petrem Chelickým.

Rokycana, jak víme, nebyl ani velkým logikem

ani vynikajícím theologem, ale zachoval istou tradici

husitskou. Kacíství pvodn vyšlo z myšlenky
o obrození mravním. Jako kazatelé betlémští tak

i Rokycana myslil, že dlužno pedevším oistit duše

a piivést vící opt k opravdovému plnní pikázání

Spas tlových. Když znova vystoupil na svou kaza-

telnu v Týn, jsa povýšen nesmiitelným záštím na
se sápajícím, ctn pro istotu svých mrav, tém
muedlník od doby zkoušky mužn pestálé, lid se

tlail kolem nho a v kázáních jeho nalézal opt
trochu bývalého svého nadšení. Ml nkteré vlastno-

sti velikého kazatele prostonárodního, vroucí pe-
svdení pecházející na posluchae, sílu pemáhající
pochybování, asto drsnou svobodu myšlenky a vý-

razu. Obracel se k lidu, ku prostým, vyhýbal se pole-

mikám a otázkám dogmatickým, které psobí ne-

svornost a zmatek; chtl odvrátit duše od híchu
a zatracení .^^)

Akoliv utraquisté nepijali všech puritánských

pepiatostí táborských, pece za let válených za-

chovali v Cechách ád dosti písný. Sotvaže kompak-
táta byla zjednána, vzrušení ochablo, a jakási reakce

povstala proti zákonitému asketismu. Lehkostí

svých mrav dávali Praze pohoršení cizinci a páni

z prvodu nejpr\^e Sigmundova,^^) pozdji Ladisla-

vova; drahn Cech následovalo jejich píkladu.

Obyejná to odveta povahy lidské, jestliže na as
podrobena byla kázni píliš tuhé. Mim.o to splétalo

se tehdáž s tím ješt trochu vzdoru: pokaženost byla
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pravovmá a rozpustilost protestovala proti ka-

cíství.

Rokycana dorážel prudce na drzou bezbožnost,

na lhostejnost, na neesti roztahující se -porušením

pikázání. Provázela ho ph tom ona dvivá sm-
lost kazatele, jenž zastupuje Boha na zemi, volá ped
svj soud pány i poddané, chudé i bohaté. ,,Nu, vy,

páni, panoše, rytíi," táže se, . ,,neiníte-li kivdy
žádnému, neutískáte-h žádného, neuiníte-li násilí

žádnému, neodete-li, neobloupíte-h chudinky své

ani žádného? Nevezmete-li kiv, bezprávn jed-

noho halée s chudiny, aby mohli nežalovati na vás,

v pravd tak-li jest?" ^o) — Chvílemi se zdá, že v roz-

hoených jeho protestacích proti potlaování a

utrpení lidu slyšíš ozvnu hnv demokratických,

jimiž byli rozníceni Táboí. ,,Sedláci, nebožátka, vše

musí nésti. On, nebožátko, pojí chleba suchého a napí

se vody a pánu daj, a hoduje. I aby toho buoh
nechal bez pomsty? Aha, nikoli." ^^) Však jsou-li

tito utlaení nevinni? Není-li jejich bída spravedli-

vým trestem za jejich híchy? A kazatel tepe i je

nelítostn s onou nespravedlivostí svrchovanou,

jež horlí proti marnstkám prominutí nejhodnjším
jakžto proti híchm nejtžším, s onou nemilosrdnou

prudkostí knze, jemuž vše svtské jest poskvrn-
ním.^2) Ctme bez píHšného údivu kletby vyslovené

proti odvu, kostkáství, tanci, klenotm, náram-
km, stevícm erveným, rukávm do zem; jiná

místa se nám zdají docela podivná a tém odporná,

když na píklad svolává hnv boží na ,,tyto matky
a otce, ježto z té hovadné milosti dti pipravují, fi-

fluji, ono tevíky ervené, obojeky. Ježto kdyby
máti po ktu, vezmúci me, i sraubila dítti hlavu,

mén by mu uškodila, nežli ihned z mládí vedouce
je k pýše svta, nébrž prospla by jemu, pomohúc

vDenls-VanCnra. Konec samosUtoostl £«ské L ai
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jemu do nebes. Co jest Erodes zlého tm dtem
uinil, zmordovav je, an prospl, že muedlnií
korunu vzali?" ^3^

Jest na jev, že kazatel již není úpln mocen
sama sebe, že jest ovládán a unášen svou vrou:
v tomto náelníku strany jako by byl tribun, jenž se

marn snaží se zdržovat. Chce být mírným a hledí

nespouštt se uení pravovrného: jestliže odporu-
uje ítání evangelia, zavrhuje výlunou pýchu tch,
kteí krom písma svatého odmítají jakéhokoliv

vdce, i prohlašuje autoritu otc sv., doktorv a
tradice; kára špatné knze, ale vzpírá se každé snaze

popírat užitenost stavu knžského; co do pocty

svatých, zákonitosti války nebo trestu smrti zamítá
rovnž výstední uení.^^) ,,Dejž nám, milý Bože
íkával, v prostedek uhoditi." Této milosti nebylo

mu popáno: každé chvíle letora vítzí nad rozvahou
a proklouzají mu slova dále sahající, nežli kam myslí

a chce. Praví, že církev pozbyla své moci, protože

se odchýlila od zákona Kristova, že dlužno oživit

opt evangelium, na nž svt zapomíná znenáhla,

a v nm jediná jest pravda a spasení: ,,Milí ke-
sané, nedajte se zklamati, pravá jest pravda, ne-

mají proti tomu žádného písma stálého. Pakli mají,

nech okáží, chcem opraviti ... A pro Buoh ne-

hlete na to množství, na ty zástupy. Nebo vždycky
od poátku v množství bylo pohanní a v malém
potu požehnání . . . Pomníte-li, jaká vojska bý-

vala z Míšn i odjinud, chtíce zákon boží zahladiti,

a vždy milý Buoh pomáhal, že málo bylo Cechuov
a velmi veliká vojska pemáhali." ^5) Podivuhodná
slova, z nichž prirozen nevyplývá hrub vážnost

ádné autority. — Obady a svátosti nejsou prý

k niemu bez vnitní pemny, knží mají povinnost

obracet híšníky k dobrému nejen napomínáním, ale
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i vyobcováním, jejich slabost a híchy jsou hlavní

píinou zkaženosti obecné, a spíše uvidíš jelena na
most pražském než dobrého knze.^^) Zda takto

chtl úctu k stavu knžskému více zobecnit a pro-

hloubit? — O povinnostech kesana kreslí obraz

znamenitý: ,,Spi"avedlnost židovská byla hlava za

hlavu, oko za oko, zub za zub. Kesanská spravedl-

nost dokonalejší, ne zlé za zlé, ani láni za láni . . .

Buoh ráil íci: Mn pomstu poru! . . . Hle nemáš
se mstíti, jako vy mnozí mstíte se až k smrti, nkoho
káží obsiti, jiného stíti, upáliti, odíti, na kuol

vstriti. Z tchto eí vy mžete porozumti, kto
jest pravý kesan: že ten, který r iluje netoliko

pátely, ale také nepátely a své protivníky, hánce,

posmvae. Také ktož almužnu dává ne na chlúbu
lidí, kto se modlí v skrytosti tam nkde v pokojíku
v súkromí, kto se postí s ochotností bez tesknosti.

Tyto povahy kto má do sebe, ten jest kesan pravý,
kto nesoudí a nepotupuje bližního svého, kto má
úmysl umíti pro pána Krista, pro jeho pravdu ve-

lebnú. To jest pravý rytí a kesan vrný. Nkde
jsou v tišin, ježto o nich svt neví." 2') Jakým prá-

vem osmlí se pozdji zavrhovat ty, kteí žili
v tišin a nežádali na svt, než aby jich

neznal?

O nkolik let pozdji první lenové Jednoty
b3/li ponkud pohoršeni, když se Rokycana néohtl
postavit v jejich elo a utéci s nimi daleko od zmat-
kv a hích svta; pocítili hnv a lítost, když
spatili ho pojednou mezi svými pronásledovateli;

obviovali ho, že se ídí okolnostmi, že dotíral na
církev, pokud myslil, že jej ohrožuje, a že nyní po-
pírá svá slova, nemaje se eho obávat od íma.
Nespravedlivé to obžaloby. Nic se nesrovnává mén
s povahou arcibiskupa utraquistického než taková

2I»
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dlouhá petváka, z které byl obviován: jestliže

však nkteí z jeho poslucha vyvodili z jeho slov

závry, jichž on se lekal, byla-li to jen jejich chyba?
Jestliže v upílišených obrazech nespatili vždy uení
umírnné a v prudkém nadšení víru ustálenou, ne-

byla-li píinou toho jakási neopatrnost kazatelova P^^)

Aby ukázal žalostné následky roztržek náboženských,

pirovnával rád církev k vozu, do nhož zapražen

jestk naped i v zadu: oba táhnou vší silou, ale

vz nejde ku pedu. Pozdji obraz obrácen vtipn
proti nmu. Povznášel se každé chvíle k názorm
ne j radikálnjším, ale byl to vždy jen lichý rozbh;
bylo pevné pouto vížící ho k církvi katolické, ale na

neštstí nebylo to vždy pozorováno. Jak asto i jinde

bylo poznáno, co jedná, jest mnohem spíše lovk
sám nežli mínní jeho. Toto posluchastvo tohka

spory a boji pipravené a rozpálené lan pijímalo

prudkost a odhodlanost. Dsledkm, jež z kázaní

jeho byla vyvozována, Rokycana spíše se divil nežli

se horšil pro n i hledl konej šit pohnutí zpsobené,
ale slovo puštné nelze více chytit. Tento bázlivý

utraquista, jenž se po všecken svj život bál myšlen-

ky, upadnout v kacíství, poznal, že vychoval sektu

nejsmlejší a vší minulé povry nejvzdálenjší ze

všech, které vbec kdy vznikly v kesanstvu.
,,Nuže, milí kesané, hnou-li vámi t5rto ei?

Rci: Nic. Práv se má tento lid jako osel. Hu oslu

na lautnu, osel slyší te, ale žádného kochání z toho

nemá. Tak tento lid slyší slovo boží a nic jím ne-

muož hnuti." Však všickni nezstali lhostejni k jeho

výkladm, a brzo se utvoila pod jeho kazatelnou

skupina poslucha pozorných, vytrvalých, svým
spasením zaujatých a odhodlaných, zasloužit si ho
svou dobrou vlí a svým úsilím. Z tchto poslu-

cha nejnábožnjší a nejznamenitjší byl synovec
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Rokycanúv eho, pravý zakladatel Jednoty bratH
eských.

eho 29) pocházeje z rodu šlechtického, ale

chudého a jsa vzdlání dosti znaného, nebyl nikdy
svádn radostmi a žádostmi toho svta. Ne že by
se mu bylo nedostávalo odhodlanosti nebo že by bvl

neobratný v obcováni s lidmi, projevilt to jasn
za let pronásledování. Nedbaje namáhání a nebez-

peí stail tehdáž ke všem úkolm: v obran
i Ve správ vjmiká horlivostí a vrou apoštola, jest

živou páskou vížící v jedno houfce vncích po cel3>ch

Cechách rozptýlených. Zachrání Jednotu, ne aby se

stal náelníkem strany, ale z povinnosti, nedomáhaje
se jiné pednosti než obtavosti a oddanosti. Doby
náboženského vzrušení plodívají takové duchy zmu-
žilé i zdrželivé, nedsící se neštstí, ale úspchu, pro-

jaté jediné istotou a spravedlností. Málo se staral

o vrouku, nedvoval mudrctví a mudrcm, ale

lanl a žíznil po Ježíši Kristu. Když ped nkoHka
lety Píbram chtl utraquismu dát eholní knžstvo,
eho s zápalem uposlechl jeho vyzvání a spchal
do kláštera Slovanského, od nho založeného, jenž

se mu otvíral jako kýžené útoišt. Kolem nho,
snad v témž kláštee Slovanském, shromáždila se

hrstka vících, kteí jsouce znepokojeni až do hloubi

svých srdcí pomyšlením na svou bídu, chtli se po-

kusit o uskutenní ideálu, jaký jim líil arcibiskup.

Styky Rokycanovy s jeho posluchai brzo se

staly dosti dvrnými; mezi mistrem a žáky vyvi-

nulo se pátelství nžné a vrné (1453). Žádali po
nm rady pesnjší a vedení bezprostednjšího.

Nade vše trápeni byli bázní, zda zlý knz svými
híchy nepozbývá moci udlené jemu posvcením?
Stežte se knží nepravých a nevrných, kázával

arcibiskup, ale hledejte tch, kteí jsou vrni, a od
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nich ute se slovu božímu. Jestliže náboženské vý-

kony knží nehodných nemají žádné ceny ped Bo-
hem,zstávajíce pi nich, nedáváme-li se v nebezpeí,

že se postavíme jaksi mimo církev? Rokycana celkc m
klon se úpln k uení katolickému o nevyhladíte]

-

nosti posvcení knžského, smiloval se nad jejich

úzkostmi: povzbudil je, aby si vyhledali vdce, jehož

život by se jim zdál dostatenou zárukou. Za tím

úelem prošli celou zemí, jich ,,zmocnil se jakýsi

nepokoj od místa k místu je pudící, který asto na
poátcích hnutí náboženského spatujeme",3") vá-

beni stídav ke knžím svou pobožností a ctnostmi

nejproslulejším brzo jati opt nejistotou a pochyb-
nostmi, doteni v své víe nebo v svdomí mravním,
nenalézajíce nikde klidu ani míru.^^) Nicmén jejich

nadšení ješt bylo zdvojnásobeno jakous opatrností,

mírností a zdravým rozumem; nemálo byli rozho-
eni výstednostmi pobožnosti málo osvícené; rovnž
kruté bylo jejich zklamání, když poznali jednu

z onch jednot nábožných za této doby nejznámjší

,.bratry Vilémovsk é".^^) Upadli mezi fana-

tiky skoro až k šílenství zacházející v úct svátosti

oltání, která po celé skoro století ovládala celou

zem, a vící, že se pijímáním svátosti oltání vy-

hlazují híchy i bez pokání a uzdravují neduhy t-
lesné i duševní.

Rokycana, jsa dojat jejich malomyslností, ped-
sevzal si seznámit je s mužem, k nmuž, a událostmi

byl vzdálen od nho, a tebas ve vážných vcech
se lišil od nho, pece zachoval velikou úctu, s Petrem

Chelickým. Rokycana jest bezdný a kající otec

Jednoty, eho její ústrojce a Chelický její uitel.^^)

Poslucham Rokycanovým až posud se dostávalo

toliko povzbuzení v Chelicíc.h mli nalézt uení, to

jest nevyhnutelnou podmínku lozvoje a života každé
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spolenosti náboženské. Tak se zakládá ústední

jádro, k nmuž pozdji více mén rychle se pidávají

nespokojenci, mystikové, lidé zklamaní v síle a v roz-

umu, zkrátka všickni, kteí nebyli spokojeni úední
církví a státem, a kteí v nové sekt budou hledat

klidu, útchy a nadje.

III.

Málo lidí zavdalo podnt k tolika pracím a

kontroversím jako Chelický. Zkouškou nebezpenou
bývají taková badání a takové polemiky. Petr vyšel

z nich vždy vtší. Cím lépe ho poznáváme, tím tkli

vjší úctu pociujeme k nmu. U nho vše mluví
k srdci, protože vše plyne ze srdce, uení i výmluv-
nost. Prostý ddinník beze lsti, bez nárok vde-
ckých, bez lichých slov vzdlává církev, jež, zdá se

na chvíli, že podmaní celou zemi eskou, i petrvá
staletí pronásledování a nezahjme v nm. A jakou
to mocí tajemnou? — Silou isté duše. Nejvíce

jej povznáší jeho úplná sprostnost, zapomenutí vše-

likých ohled zevnjších, nedostatek rozvahy a sebe-

lásky. U nikoho nenávist svta není úplnjší a upím-
njší. Roku 1521 vytištno bylo^) nejznámjší dílo

Chelického Sí víry. ,,Kniha tato", praví vyda-
vatelé v své pedmluv,

,
.složena a sepsána jest od

muže ctného a šlechetného a v nadji i svatého,

k tomu dary Pán osvíceného a moudrostí ducha
svatého bohat naplnného . . . Mnoho rozliných
knih . . . sepsal a protož kdožkoli v tchto knihá.ch...

Msti budeš, poznáš, že pán Bh nad našimi milými
pedky neráil se jest zapomenouti, ale že jest ráil
v n ducha svatého složiti". Práv tak se nám jeví

Chelický: naplnn Bohem; všecko pvodu
lidského, ády politické i církevní, staleté tradice.
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nauky mudrcké zavrhuje bez lítosti; jen jediný má
cíl: naplnit zákon Kristv. Své oi maje upeny
k Pánu, dožije se událostí nejtragitjších, nejsa jimi

zasáhnut, soustav nejvelkolepjších, nejsa jimi

oslnn. V dob, kdy záští rzných škol jest prudké,

bojuje proti všem stranám, neztráceje jejich pízn
a úcty; ^) ony v nm tuší nco vyššího nad malicher-

né své hádky, cítí vanutí ducha božího a sklánjí

se. V dob, kdy se rojí tolik uení, dovede být

pvodním bez vynalézavosti* bére své myšlenky

tém všudy, ale pomrná dležitost, již jim piítá,

dsledky, jež z nich v5rvozuje, a výraz, jímž je

vyjaduje, dávají jim cenu a smysl tém nový.

Jeho názory se zdají nkdy tak moderní, ešení,

jaké navrhuje, nkdy se shoduje s nynjšími po-

mry tak znamenit, že jsme svádni spatovat

v nm revolucionáe. Pro ne? — S podmínkou
toliko, že jeho nadšení a povaha mají své koeny
v stedovku. Konec konc otázky se hrub
nemní, pouze formule se rzní; pod rozmanitým
rouchem podstata lidská zstává touž, jsouc zmí-

tána týmiž potebami, zaujata týmiž sny. Koho
dnes nazýváme revolucionáem, v stedovku
zván byl svtcem.

Naše vdomosti o život Chelického jsou

velmi kusé: neznáme ani, kdy a kde se narodil a

umel.^^) Nejspíše se narodil v posledních letech

XIV. století v Chelicích, vísce u Vodan. Odebrav
se do Prahy, úastnil se hnutí náboženského, které

zachvátilo tenkrát Cechy, a byl laskav pijat od
mistrv i kazatelv; ti odpovídali na jeho otázky

pomáhali mu pi jeho badání, ba dávali mu výpisky

eské ze spis, kterých pro svou neznalost latiny

nemohl íst v pvodním jazyce. Šastná nev-
domosti Jí jest dkovat, že nepoznal hrozného
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jha scholastiky, tíhy oné subtilní a složité filosofie,

kterou se po všechen svj vk vlekH všickni, kdo
prošH školami. Jeho spisy zajisté mají nkdy ráz

své doby: skladatel rád rozumuje prostedkem
citát, kupí roztiování a rozdlování^') : ale nákaza

byla toliko nepímá a nedotkla se vnitního jádra;

pravidla, jež si uložil, unavují ho záhy, poddává se

svému nadšení, ruší plán vytený, neídí více svých
myšlenek, nýbrž stržen jest jimi, ztráceje se v od-

chylkách, ale podporován svým vzntem brzo

prostým, brzo obrazným, hned drsným, hned
nžným, vždy však upímným a dojímavým.
Vtšina theolog eských, zvyklých myslit po la-

tinsku, nesnadno psali esky, a jejich sloh rozvláný,

peplnný, tžký a temný pro živly cizí prozrazoval

nucenost a násilí. e Chelického jest beze vší

písady; je to e lidu, mezi nímž žil stále; nkdy
jest ponkud rozvláná, perioda se zaplétá a dlouží,

spisovatel zápasí s nástrojem ješt nedokonalým,
ale myšlenka vytryskuje proudem, a dojem je tím

mocnjší, ím mén byl pedvídán a oekáván.
Chelický, kdyby byl studoval na vysokém

uení, tžko by byl odolal pevážnému vlivu n-
kterého uitele nebo systému. Byv jen hostem,
a nikoliv žákem, zachoval si neporušenu svou
svobodu: vedle Husa dokládá se jeho protivníka

Štpána Pálce a Stanislava ze Znojma. Po všecken
svj život zstává osamocen uprosted jednotlivých

stran, odtržen od strany mírné pro povrenou
úctu, jakou chovala k církvi katolické, vzdálen
od Tábor pro jejich výklad tajemství eucharistie a
ješt více pro jejich fanatism válený. Nic mu nebylo
více proti mysli; již roku 1419 vyslovil se proti záko-
nitosti války podle píkazu slova Ježíšova: Nezabi-
ješ! Když misth pražští prohlašovali, že dovoleno jest
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mocí obhajovat pravdu ohroženou, tepal je jménem
zabíje. Jeho hlas zanikl ve vav válené, a oi

uchýlil se v ústraní a v rozjímání. Po patnáctn
letech, když kompaktáta mla být zjednána, v dob,
kdy nejpevnjší pesvdení se viklá,' kdy nejtužší

odvaha se láme a poddává všelikým ústupkm, pe-
rušuje své mlení, aby se \zepel zbablému vzdá-

vání se a bezbožnému zíkání. Jako díve l<ázal

pokoj tomuto národu po násilnosti žíznícímu, tak

volá nyní tomuto lidu po pokoji prahnoucímu:
Nic není hotovo, vše teba teprve poít. Není
vlastností \šední duše, takto se stavt proti vše-

obecnému hnutí. — Veliká chyba .byla spáchána
tím, že meem chtli zákonu božímu pomáhat
k vítzství. ,,A trvala válka ukrutná na patnáct

let se záhubami pílišnými, s velikými strachy a

davy." Co obtí! Co vsí lehlo popelem! A ješt
t5^to hmotné škody nejsou niím proti úpadu mravní-
mu, proti zkáze duší v temnotu a zmatek sektáský
zbloudilých. ,,Falešní proroci roztrhali jsou ten

lid rozlinými naueními v roty, a lid postaven jeden

proti druhému, a tím jest nejvíce láska umrtvena,

a zlost veliká povstala mezi lidem. A z toho veliké

zatoení u víe i v svdomí jest ostalo mnohým a

tak pochybování a lekání skrze to veliké zamúcení,

ježto jsú pro nižádné škody tlesné a trápení nebyli

tak obtíženi zámutky jako pro ta zapletení u víe,

nevdúce co držeti za pravé, ano onen knz jinak

a onen jinak uí."^^) Antikrist pozvedá ívé hlavy

a pastýi lidu zapomínají na svj úkol, ale pravý
žák Kristv necítí ani únavy ani zoufalství a ne-

spouští se své povinnosti. Aby všem prospl
dobr}'m slovem a pomohl každému, kdo zanedbáván
jest od pirozených svých uitel, Chelický napsal

P o s 1 11 1 u, jež jako " '^^árodku obsahuje již celou
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jeho soustavu, jak vyliuje ji pozdji v nejzname-

nitjším svém díle, v ,,Siti pravé vir y."^')

Bh, aby vykoupil svj lid, poslal mu svého

syna, a zraky kesana mají stále být obráceny

k tomuto vzoru a pánu. Ježíš jest nevyhnutelný

prostedník mezi Bohem a lovkem. S vtší pro-

stotou a odvahou nežli pesností Chelický dotýká

se tu nebezpeného problému znovuzrození lovka
milostí boží, zásluhy osobní a zakroení božího.

O tomto kuse se svádí v jeho nitru boj bolestný.

Slovo Kristovo jest tak výslovné, podobenství

o vinici a dlnících tak jasné: vrací se k nmu
astji a koí se milosti boží. Ale pokorné jeho

poslušenst\á nepotlauje v nm tajnou nespoko-

jenost a jakýs odpor jeho praktického rozumu a

jeho horené ctnosti. — S jakým úinem lze kázat

o snaze po dobrém, poíná-li se prohlášením marnosti

všelikého skutku lidského? — Chelický však zamítá

všeliké smlouvám a zatajování: Ježíš prinesl nám
pravdu úplnou a naprostou a tuto pravdu uložil

v svém evangeliu: v nm a v nm pouze je svtlo

a život. Kdokoli se vzdaluje od nho jakkoHv,

upadá v blud a hích. Jest smšno mluvit o vývoji

a pokroku v církvi; našimi jedinými vdci, našimi

jedinými uiteli jsou bezprostední žáci Ukižo-
vaného, kteíž obdrželi uení z úst jeho nebo z úst

apoštol jeho.**^) Marn náš ubohý rozum se znepo-

kojuje: skloiíme se ped sliby toho, jenž zemel za

nás. Byli bychom bývali ztraceni, jeho obtí jsme

vykoupeni, jeho krev prolitá vysvobodila nás od

vného zatracení; vlastní svou silou nemžeme
vybavit se z híchu a zavržení. ,,Ani dlouhou ani

prací krátkou nemohl by nižádný zaslúžiti krá-

lovství nebeského, když by jeho Buoh z milosti

každému nedal."
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Sotva že však Chelický piznal bídu lidskou

"aproti milosrdenství božímu, rychle dává již také

vli a skutkm pokud možná velkou úast. Církev

katolická, jež mrou tak vynikající rozumí potebám
praktickým, byla rovnž pinucena víc a více

v polostín vzdalovat tajemství ospravedlnní vrou:
uznávala je, ale platonicky. Chelický se pidržuje

poteby vit pevn v spasení milostí Boží, prote-

stuje proti nevázanosti mravní, fatalistické lenivosti

a zíkajícímu se oekávání; pedurení se zmíruje
a oslabuje, až tém mizí. — Velmi poskrovnu jest

tch, kdo spaseni jsou vrou bez skutk; naše dílo

není niím bez víry, ale nezapovídá se nám pracovat

pímo k zasloužení vyvolení božího. Jsme-li naplnni
vrou živou a láskou k Bohu a jestliže v této víe
a v této lásce bojujeme proti dáblu a zvítzíme nad
tlem. Bh splatí nám to. Bda tm, kteí reptají,

to jest tm, kteí všecku svou dvru skládají ve

vlastní svou spravedlnost: jejich pýcha bude po-

trestána, ale jestliže pravou a pevnou zárukou

našeho vykoupení jest pouhá láska Pán, který

tvoí jednoho bez híchu a druhého oisuje svou

milostí, dlužno nám pracovat, abychom zasloužili

jeho volby svým úsilím a svou lítostí.*^)

Avšak tohoto prostedníka, který trpl a zemel
za nás, zapomnla a zavrhla církev, která se nazývá
jeho nevstou. A koho postavila na jeho místo?

Pannu Marii a svaté, jichž úkol a poet se množí
každým dnem. Pro každého z nich nalezen zvláštní

obor: nikdo nad svatou Apolenu nepomže od
hrozného bolení zub; svatá Barbora uzdravuje

bolest oí a sv. Valentin padoucí nemoc. Trpíte-li,

nic nevadí; pro každou píhodu máte svatého, který

pomáhá vám a zvlášt zprostí Vás mrzuté práce

obracet své zraky k Spasiteli.*2) K nim posílají vás
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také pro vaše spasení. O, knží Antikristovi! neni-li

psáno: Pánu Bohu svému modliti se budeš a jemu

sloužiti budeš? Synu božímu dána byla všecka moc
oddlovati dobré od zlých. Kdo hledá spasení mimo
nj, nenajde ho. ,,Však by matka boží se všemi

apoštoly a se vší íší nebeskou stala modléci se za

ty híšníky svedené od zákona božího, neuslyšit

všech Buoh."«)

A všudy toto slovo boží jest nahrazováno vý-

mysly lidskými. Zdaž evangelium mluví o oistci,

o mšech za mrtvé? Víra tvá t uzdraví, pravil Ježíš,

víra tvá, ne cizí.'^) Všecky tyto nálezky nejsou samy
sebou zlé, ale pozornost vících odvracejí od toho,

co je v pravd užitené, od pokroku mravního a

víry inné. I ony svátosti, které Ježíš ustanovil,

nemají takto psobení naprostého, tajemného, na

všeliké vli nezávislého: ,,Rozmnožují sice milost

boží, ale pedpokládají, že byla již v tom, kdo je

prijímá: bez vyvolení božího, bez znovuzrození

milostí boží zpsobeného nedávají užitku."*^) Marn
jíst budete a pít tlo a krev Spasitele s chlebem

hostie a vínem kalicha; nemáte-li víry, nadje a

lásky, nebudete mít života vného.*^)

Chelický má názory velmi pesné a velmi

pevné: opíraje se o evangelium, nepipouští ani

smlouvání ani ústupk v otázkách podružných, ale

kára nesnášelivost, která plýtvá kletbami a smrtí, ne-

pripouští utíkat se k násilí, aby pravd zabezpeeno
bylo vítzství: ,,Nechtjte odsuzovati všeten
k zatracení ani živého ani mrtvého, nebo ten soud
na samého Boha sluší. Neb nevíte; co jest Bh
s mrtvými uinil a co ješt se živým híšníkem uiní.

O nižádném není zoufati."*' Jesti vtším kesanem
nežli theologem, a pedsudky dogmatické u nho
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ustupují V pozadí: tme písmo sv. se vší prostotou

duše a odevzdejme se do rukou Toho, který zemel
za nás, chtje abychom zasloužili, jeho milosrdenství

svou vrou innou a doufanlivou. Jen srdce zbožné
a život istý se líbí Hospodinu a nikoliv uená
kasuistika. Tím Chelický jest opravdu pokra-

ovatelem Milíovým, Janovského, Štítného *8) a

Husovým: pi všech odchylkách, jimiž se liší od
eských mistr XIV. a XV. století, zaujímá mezi

nimi místo význané; jak oni tak i Petr naplnn
jest touhou pivést híšníky k dobru; jenom bouící

ráznost a tpytné peludy poínajících revolucí, jimiž

oživeni byli dlníci první doby, neovládají ho více;

ustoupily únav a zošklivení.

Všickni, kdo se pokusili o obráceni svta, byli

jím pemoženi; jejich zámr byl nemožný: jaká

shoda jest možná mezi svtem a Ježíšem? Pro ke-
sana není spasení, leda vybaví-li se z jeho osidel

a daleko sé vzdálí od nho. — Tato slova asto
se ozývala již za stedovku: co kazatelv opakovalo,

že služebník boží musí svt mít v opovržení a v hrze,
že odíkání se a chudoba jsou nevyhnutelnými
podmínkami k spasení, a ženesnadnji jest mocným
a bohatým vjít do království nebeského než-li

velbloudu projít dírkou jehelnou! Tyto nauky jsou

tak pímo založeny na evangeliu a odpovídají tak

pln jistým tajemným stránkám duše lidské, že

se církev katolická neodvážila elit jim, než hledla
jen upravit je a obrátit v svj prospch, a se jí

nepodailo vždy potlait, co bylo v nich pro ni a

pro spolenost nebezpeného. Však nikdy ped
Chelickým theorie naprostého, radikálního a ne-

smiitelného oddlení svta od kesanství nebjda

snad rozvinuta s takou silou a dovedena k nejkraj-

njším svým dsledkm.
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Co žádá kesanství po lovku? dobrou vli.

Co se rozumí ctností, zásluhou? svobodné snažení

naší duše oživené pouze láskou boží. Kdo iní dobré

z pinucení, poslouchaje zákon nebo boje se trestu,

není ctnostný a nemá práva k žádné odrnn. Na
em však založen je stát? Na moci pipuzovací, na

násilí, to jest na principu zcela opaném zásad
kesanské. Církev úední, jež jest pouhou formou

státní, zahrnuje v sob samou negaci pedstavy
ctnosti. V den, kdy na zemi budou jenom praví

kesané, oživení k sob vespolek duchem sprave-

dlnosti a lásky, církev a stát pestanou existovat:

ale pokud panují zlo a hích, budou také ony vlád-

nout,*^) stát nemže být potlaen; jesti nutným
zlem. Vzniknuv z poteby držet na uzd chtíe a

vášn, zabrauje neustálým válkám a zloinm,
které by rychle vedly k úplnému vyhubení pokolení

lidského. Ješt jinak prospívá: jho, jímž tíží na

kesanech, každým okamžikem pipomíná jim, že

jejich osud se nevypluje zde na zemi; pronásledování

je spasitelnou výstrahou a oištním.^*')

Vícím nesluší více požadovat od státu nežli

tuto nepímou a vždy hrozivou ochranu; nech jim

vzorem jsou ony obce kesanské, jež žily v íši

ímské, aniž splynuly s pohany. Kesané jsouce

poslušní úad, nkdy trpni, nejastji pronásle-

dováni, nemli žádného úkolu veejného, nedrželi

ani zbla moci, bez reptání snášeli bemena na n
uvalovaná, trpli a umírali bez hnvu a vzpoury.

Vše bylo pokaženo, když za Konstantina stát se

stal aspo podle jména kesanským: v skutenosti

církev se vzdala svtu. Na trn sedí šelma jsouc

zbožována na míst božského mistra. ,,První církev

hloupá bez ornát sloužila a bez oltá i bez kostel,

jediné páte pi sloužení íkajíce; ale poslední, ježto
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umí Boha ctíti, kamení veliké a nákladné kostely

a oltáe zjednala jest a ornáty krásné a všecko

zsvétila, modlitby i zpívání na mšech rozmnožila

jest a to \še stkvostn ozdobila, aby poctivost boží

hojná byla . . To vše opatila ta církev Bohu, nebo

on velmi 7. dá, tak ctn býti, a túžeben jest, když

málo voslru hoi a stny se nestkví pkn". Nene-
dostává se sli-žebník božích, mají krásné plášt,

vysoké epice a tuná bicha; chválí Pána všemi

hlasy, ale toh.o jejich ústa chválí ho, jejich srdce

je daleko od nlio.^^) Dovolávají se Nového zákona,

ale jediný jejich zákon jest ten, jejž si utvoí sami.

Zda se neosmlilo koncilium Basilejské prohlásit,

že kdyby pijímání pod obojí zpsobou bylo i od

Ježíše ustanoveno, církev nebyla by tím vázána P^^j

Antikrist zakládaje si na svých kardinálech, bisku-

pech, knížatech, pánech, rytíích, neskrývá již ani

svých zámr: Bh jest zavržen, jeho zákony
porušeny, jeho vyznavai uvznni, vyobcováni a

vysíleni.

Kdo však jsou ti lidé, kteí takto vlastní svou

vli kladou nad vli Spasitelovu? Všudy pohoršení

a hanba. ,,Ponúc od papeže až do zvoníka pýcha

všechny tráví".^3) Svatokupectví se rozmáhá. Knží
nemají jiné starosti než se obohatit a veselit. ,Vy

nemžete pro svá díla Bohu slovižiti', káží hdu.

My za vás ve dne i v noci Bohu sloužíme, my vás

úastný iníme našich svatých mší, hodin, žaltá,
vigilií, jedno vy naplte naše pytle! A n5mí píliš

mnoho jest takových, kteí pro svou neumlost a

peský život nejsou hodni, aby jim kdo svin pásti

poruil, neku duše.^) — A mniši! V pravd istí

svatí, kteí neuznávají za hodné spokojit se zákonem,

který Kristus dal všem hdem a kteíí svou lanost

a rozpustilost schovávají pod pláš sebeobtování a
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chudoby. Misti se honosí svou vdou, ale vda,
která se odvrací od pravdy, jest jen nástrojem smrti

a zatracení. Co íci o hlav tchto bezbožník,

o papeži, který v smlé své domýšlivosti si osobuje

moc k rozvázání a svázání! Hrozný hnv boží padne
na všecky, kdo povstali proti pravd. ,,Ale bojte

se nynjší hlavatí papeži, biskupi, arcibiskupi, ježto

proti Kristu pod pokrytstvím stojíte, chtíce jeho

pravdu potlaiti, sami panovati v pokoji a rozkošech.

Bojte se všickni hlavatí nepátelé kíže jeho, ježto

se posmíváte jeho chudému a potupnému životu

a nevíte jeho pravd. "^^)

Spolenost svtská porušením není mén dotena
nežli církev. Stránky, na kterých Chelický líí

útrapy chudých a poddaných, nespravedlnost pán,
náleží k nejvýmluvnjším jeho místm. Narodil se

v stavu selském a v nm žil po dlouhý as: jeho

pímá a nžná duše se bouí hnvem pi vzpomínce
na to, co vidl všudy kolem sebe. Jeho svdectví,

píliš pohnuté, aby bylo krasomluvné, dojímá nás,

protože cítíme jeho upímnost, že za vtou biblickou

shledáváme opravdový fakt, pechvaty šlechty a

tžší porobu sedláka potrestaného za svou vzpouru.

Smluvilo se díví s dívím, vypravuje Chelický,

aby ustavilo nad sebou krále; koruna nabídnuta

nejdív oliv, pak fíku a rév, od nichž však byla

zamítnuta. Obrátili se tedy k bodláku, jenž ji pijal.

,,Ponvadž jstem za pána zvolili," ekl jim potom,

,,zvíte, že jsem já pán váš, a že nad vámi tak

panovati budu, že na nkterých kže celá neostane."

Ubohé díví, ubozí sedláci, jež odrou jako lípu.

De, de, praví tento, sedlák ,,se otaví brzo jako

vrba u vody stojící". — A pro pak ne? pipomíná
druhý, lovk rozkošný, širokého bricha a tukem
porostlého. Vždy jsou naši lidé; otcové naši koupili

tVnis-Vanfura, Konec samostatnosti fskí T. 22
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je k ddictví vnému nám, máme je ve dskách a

zápisy pevné na n. Pro bychom nepožívali své

moci a panování nad nimi? — Otcové vaši ostavili

vám nároky ádné, nepochybuji o tom, ale zanechali

vám také jiné ddictví, smrt a peklo. Koupili a

odkázali vám ddiny s lidmi! ^^) ale to cizí a na cizím

koupili. Však ti lidé mli již pána v Bohu, který je

sob k libosti stvoil, a váží sob více jednoho lovka
než zboží, což jeho celá zem má. Kristus koupil je

sob ne stíbrem, ani zlatem, ale svou drahou krví

a bolestmi tžkými. A nad tímto od Spasitele vy-

koupeným lidem osobujete si moc neobmezenou:
chcete, aby pojistili vám život neinný a rozkošnický.

Robotníci jsou v opovržení, zachází se s nimi he
nežli se psy; páni se pasou rozkošn na jejich bo-

lestech a radují se jejich slzami, robí je a trápí jako

dobytek k zabití pipravený. V den soudu tyto

slzy a tyto bolesti tvrd souzeny budou zlému pánu.

Má-li kesan panovat obyejem pohanským? Ne-
jsme-li všickni S5Tiové Adamovi, poskvrnní týmž
híchem a oištní touž milostí? Milujte se ve-

spolek, pravil apoštol, a kdo miluje bližního svého,

plní zákon.^') — Tyto požadavky rovnosti a d-
stojnosti lidské asto se vyskytují u kazatel ke-
sanských: však zda nelze pipustit, že revoluce

oligarchická tenkrát se dovršující a bída lidu pi-
sply k tomu, že Chelický lépe porozuml slo-

vm evaiigelia, protože své protestace, jež samy
v sob jsou toliko obecné fráse, zostil pronikavji

a pohnutUvji?
Však vystíhejme se pi tom omylu: Chelický

je snad revolucioná, ale zajisté ne bui. — Bohatec

a šlechtic zneužívající své moci budou potrestáni,

ale jen Bh má moc soudit je. Kesan poslouchejž

svého pána, by jeho požadavky byly i nespravedlivé;
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jeho pokora a bolesti poslouží mu ped soudem nej-

vyšším. Vící žije mimo stát, ale nevzpírá se proti

nmu. Uznává toliko zákon boží, ale tento káže mu
sklonit se ped mocí ustanovenou: dejte císai, co

jest císaovo. Všeliký pokus o vzpouru je zloin;

každá válka, i nejspravedlivjší, je bezbožná a

špatná;^^) všeliké užívání síly je hích. Kesan, jehož

prospch jest poškozen, poddá se a podrobí; žádá-li

se po nm skutek, jejž mu zapovídá jeho svdomí,
nutí-li se ku píkladu, aby se chopil zbran nebo
zradil pravdu, odepe poslušenství, ale beze vzpoury

a s oddaností snáší, trest za svj odpor. Nepijímá
žádného úadu veejného, protože by jinak ohrozil

spásu své duše;^^) nezasedá v soudech, protože

potrestání vinník jest jakási pomsta, a žák

Kristv se nemstí; evangelium ostatn zavrhuje

trest smrti a " písahu. Vící jsouce prodchnuti

zákonem Kristovým nehledí se vypínat nad své

bližní: není mezi nimi ani šlechty, ani prostého lidu,

ani vrchností, ani poddaných, ani pánv, ani robot-

ník; všickni jsou si rovni, zušlechtni obtí sjnia

božího. Pozorn se vyhýbajíce osidlm áblovým,
nevyhledávají bohatství, zdržují se obchodu, který

dráždí lakotu a nedaí se tém bez podvodu:

nejsou-liž míry a váhy dkazem nedvry a urážkou
bližního? Život v mstech jest nebezpený pro

spasení; Kain vynalezl je práv tak jako hrady a

vraždy a lupiství, jež z nich povstaly: kdo zavírají

se zdmi, chtjí skuten init násilí jiným nebo
vzpírat se proti útokm svých protivník. Ale tato

myšlenka odporu jest již sama v sob vzpoura proti

zákonu božímu.^") Málokteré emeslo jest bez poku-
šení a nebezpeí; nejbezpenjší jest rolnictví, kde
lovk žije v pemýšleni, pokoe, práci a v poslu-

šenství.
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Ze evangelické uení Chelického psobilo na
mysl nkterých nadšenc nepekonatelným kouzlem,

že Petr shromáždil kolem sebe nkolik duch
znavených ruchem svtským a schlazených vítz-

stvím nespravedlivosti, nikdo zajisté se nepodiví.

Ale pekvapí vás nemálo, že z uení toho vzešla

církev znamenitá, a že tak rychle a stkvle se ujala

soustava potlaující všeliké ády spoleenské, knž-
ské a politické.

Ve skutenosti uení Chelického podivuhodn
se shodovalo s únavou duch schvácených a zkla-

maných. Každý se nabažil hádek a spor. Po toli-

kerém hádání a badání byla-li pravda zejmjší?
Pro tvrdošíjn trvat na hádkách filosofických,

které psobí toliko zmatek a záští? Jediná vc jest

spasitelná: milovat Boha a sloužit jemu. — Pro ni

chápáno se zbran, potoky krve prolévány. Anti-

krist, tak asto pemožený, jest hroznjší než kdy
jindy; jho, o jehož stesení byl pokus uinn,
dopadlo opt a tíže. Co zbývá vícím?,— Sklonit

se ped vlí Boha, který je zkouší. Po dob odporu

následuje doba odíkání. Žáci Chelického, bratí,

jeví nám se takto jako pokraovatelé Tábor, práv
tím, že tolik se liší od nich: taková jest poslední

a nevyhnutelná fase choroby revoluní: po hrdinech

rauedlníci.

Otázka živ uvažovaná, z jakých živl rzných
Chelický utvoil svou soustavu, zdá se mi sice za-

jímavou, ale podružnou. Mnoho pevzal z Husa a

bohoslovc eských, kteí více mén pronikav
psobili na ruch idejí v XV. století, podlehl více snad,

než který jiný spisovatel této doby, vlivu Wiklefa,

od nhož pejímá vtší ást konklusí.^^) Konen není

pochyby, že na poátku XV. století byli v Cechách

Valdenští, zvlášt v jižních Cechách, to jest v krajin,
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kde se nejrychleji šíily ideje radikální, a zdá se,

že Chelický sebral aspo tradice jejich kázaní.*^)

Ale i kdyby se podailo vtu za vtou dokázat, že

prost reprodukoval myšlenky v jeho okolí rozšíené,

pece pravdou by zstalo, že toliko povšechnými
píinami se vysvtluje jeho pvodnost a vliv.

Novost nezáleží hrub v tom, aby nkdo vy-

slovil, co nikdo neekl ped tím: zvlášt ve vci
náboženské všickni novotái erpají ze spoleného
pramene, který se nezmnil od poátku kesanství:
protivníci nejvzdálenjší se liší od sebe mén sou-

hrnem víry, jejíž obsah skoro vždy je týž, než po-
mrnou dležitostí, jakou piítají jednothvým
dogmatm. A jsou tedy prameny Chelického
jakékoliv, on je pedevším pravý a vlastní syn hnutí

husitského. Zakonuje je a dovršuje: mohutnou
výmluvností a neúprosnou dsledností vyjaduje
tužby jedné ásti lidu v této chvíli revoluní —
pirozenou lásku k Bohu a obnovu mravní mimo
všeliké zakroování úední. Tím si vysvtlíme, že

bez propagandy zstavil po sob více žák, nežli

se nadál, a snad i více, nežli si pál. Jeho smrt
(v letech 1455— 1457) pešla nepovšimnuta práv
tak, jako skryt byl jeho život, ale sím vržené do
vtru nalezlo pdu dobe pipravenou, a o tvrt
století pozdji v nejvzdálenjších koninách Cech
tisícové vících slovy jeho vyuených a uením
jeho obrácených pracovali o zízení ideáhií církve,

jaká tanula na mysli jeho. ^3)

IV.

Za života Chelického nkteí vící se shro-

máždili kolem nho, byvše pivábeni jeho pobožností,
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pívtivostí a kouzlem jeho eí. „Brati Cheliti",
tak jmenoval se tento kroužek malý, nebyli žádnou
opravdovou sektou. Vyhýbajíce se pokud možná
hádkám dogmatickým, mnohem vtši váhu kladli

na istotu mravv a upímnost víry nežli na zevnjší
obady a urité symboly. Hích urážel je nejvíc

u knží; by se i neoddlili od úedního utraquismu,

s jakýmsi odporem pijímali z rukou nehodných
svátosti a zvlášt svátost oltání.

Tato otázka o nevyhladitelné hodnosti knžské
udlené posvcením, tak dležitá svými následky,

ježto záporn její rozhodnutí vedlo k úplné roztržce

s katolictvím a k utvoení nové církve samostatné,

dlouho trápila Chelického. Vrací se k ní nkolikrát,

váhaje sám a obávaje se petrhnout njak hmotnou
i tajemnou pásku, jež k apoštolm víže pokolení

následující. Snažil se vit, že híšný knz, udržel-li

jen pravou svou víru, i pi svých híších zachovává
moc udlovat svátosti a posvcovat; ale toto pe-
svdení hlavní nerozptylovalo všech jeho pochyb-
ností, jež se prozrazují nkolikrát: pirovnává knze
nehodné k mrakm bezdeštným, k studnici bézvodé
a radí, aby se vící vystíhali jich, proto že jejich

píklad jest škodlivý a že jejich napomínání nevy-

chází ze srdce a nejde k srdci. Jeho žáci pociovali

tutéž nedvru, tentýž odpor a radji se odíkali

svátostí, než by je byli pijali oslabené a zneuctné
prostopášností a svatokupectvím. Podobný nepokoj

okolo téže doby rozptýlil po zemi eské posluchae
Rokycanovy; až posud marným zstávalo všecko

jejich pátrání: v Chelicích teprve mli nalézt, co

túedali úzkostliv, pokoj duševní a jistou záruku

spasení.

Rokycana zajisté znal již Chelického, když
adálostmi byl uveden v pímý styk s ním, nejspíše

i
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V letech vyhnanství 1437— 1448. Nevole a hnv, jež

v nm budily zrada a pokrok katolictví, jeho bolest

pi vzpomínce na nebezpeenství hrozící reform,

jeho nenávist proti šlecht, jež ho opouštla, jaksi

zpíjemovaly mu odvahu, jejíž následk všech

hned neproÚížel: vyhnanec rozumí všemu jinak

než arcibiskup, tebas od papeže neuznaný. Jeho
obrazotvornost, vždy k nadšení náchylná, byla

dojata písností, vznešeností a skutenou zbožností

tohoto apoštola, který na híchy veejné i soukromé

dotíral s takou prudkostí. Chelický opt porozuml
opravdové pednosti tohoto náelníka, který lépe

jsa zpsobilý k odporu nežli k velení, vtší byl jako

pronásledovaný nežli jako vítz. Oba tito mužové
pedstavující nauky tak protivné, oddlivše se brzo

od sebe spíše životem nežli rozdíly dogmatickými,

s pohnutím se rozpomínali na své styky nedlouhé.^*)

Pi mravním rozruchu svých poslucha, zmalo

myslnlých marnými svými pokusy, Rokycana
neváhal doporuit jim ke tení spisy Chelického

a uvést je ve styky s ním. Byli znamenit pi-

praveni ku pijetí slova hodného, a od té doby mli
již jen jednu myšlenku: oddlit se od církve, která

se vzdálila od Ježíše, a založit spolenost, která

daleko od násilí a híchu žila by ve zbožnosti a

lásce.

Pobyt v Praze zprotivil se jim: ,,Nemohn za-

chovati svého dobrého svdomí a poškozovali své

spasení obcováním s Udmi, kteí inili vše zlé."

Zdá se, že hledli pimt Rokycanu, aby se postavil

v elo jejich a odekl se svta.^) Arcibiskup náležel

mnohem více církvi bojující nežli k církvi z\átzilé;

boj byl mu potebou, a jeho ústup v této chvíli

byl by býval zbablostí. Odmítl tudíž opustit své

místo, ale pomohl aspo svým žákm u vykonání



- 344 —

jejich zámru. Ph severovýchodní hranici Cech
v krajin válkou vyhubené Jií z Podbrad ml
panství Litické; po dobytí Tábora nkteí knží
podezelí byli uvznni na hrad Litickém. Ku
prosb Rokycanov Jií ochotn dovolil všem,

kdo žádali toho, aby se usadili ve vsi K u n v a 1 d "^)

za Žamberkem, která náležela ku panství Litickému.

Vysthoválci vyšli z Prahy vedením ehoe, kterýž

od té doby zstal pravým jejich vdcem. Fará
Žamberský Michal pesídlil se k nim; svými ctnostmi

a svou vírou získal si neobmezenou dvru svých
osadníkv, i on rád poddal se vedení ehoovu. ^')

Nová spolenost záležela jen z hrstky lidí, ale

svými cestami po Cechách posluchai Rokycanovi
dostali se do styku s mnohými osobami, které

byly zmítány toutéž horekou náboženskou. Pí-
vrženc pibývalo dosti rychle a z velmi rzných
stran: nkteí pátelé Chelického, a v malém
toliko potu, nkteí pikarti. (Jménem tím zahrno-

váni lenové rzných krajních stran, zvlášt kdož
popírali skutenou pítomnost tla a krve Pán
v svátosti oltání.) Nemajíce právního bytu, ani

vdcv, ani vyznání, hledali útoišt u bratí kun-

valdských: eho nemohl jich odmítnout, a uložil

jim toliko zkušební as. Valdenští s živým úa-
stenstvím sledovali náboženské hnutí eské: chtjíce

lépe poznat husity, vypravili do Cech vyslance,

kteí se vrátili odtud posilnni a utuženi v své

víre: nkteí rozhodnjší, odhodlavše se vystoupit

z postavení nerozhodného a lichého, pipojili se

k nové spolenosti. Na Morav knz Kromížský
Štpán shromáždil kolem sebe hlouek vncích, dosti

podobný kroužku poslucha Rokycanových. Jejich

útoky proti církvi úední dráždily duchovenstvo:

dva z nich odsouzeni byli na smrt. Ostatní vedením
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btépána V5'dali se na bolestnou pout po Morav
a po CechácL.^^) Oslabeni roztržkami, hnáni z msta
do msta, udáváni, vznni, vždy podezeli, a
výslechem byli oištni ode všeho kacíství, setkali

se s ehoem v Klatovech roku 1460 a pipojili

se k nmu. Poet bratí se zmáhal znenáhla, a
ješt byl dosti malý. Jiný žák Rokycanv knz
Martin pidal se k nim: usadil se v msteku
Krin, nedaleko Kuavaldu, nejspíše se svo-

lením pán z Ryzmburka, jimž náleželo. Pivedl
s sebou nkolik osob, a Krin stal se druhým ste-

diskem Jednoty. Byli-li Michal a Martin ádnými
správci, eho zstával opravd vým náelníkem,
apoštolem: probíhal zemi, získával pívržence a

kladl základy nových sborv, a jeho propagandou
byl pipravován rychlý rozvoj nové církve.

Jeho horlivost byla nkdy až neopatrná: jak

se srovnají spolu živlové z tak vzdálených stran

svta kesanského sebraní? Pedejde-li se roz-

tržkám a rozkolu? Hned v prvních letech zahrozilo

nebezpeenství. Pikarti navrátivše se k svým
bludm, popírali skutenou pítomnost na veliké

pohoršení tch, kdo zachovávali uení pravovrné
Vzrušení duch bylo nejvtší, a spolenost vzni-

kající zdála se ohroženou nebezpeím, že podlehne
endemické nemoci eské, to jest hádkám nábožen-
ským. Zachránna byla ehoem. Neliboval si

v odvážném hloubání, a jeho poslední rada bratím
na smrtelném loži byla, aby se vystíhali uencv,'^)
ale nebyl ovšem lhostejný ku pravd a k uení víry.

Jeho oddanost, innost, jasnost jeho myšlenek,
služby prokázané zajišovaly jemu vliv, proti nmuž
nikdo neodvážil se povstat. Na shromáždní v Kun-
vald (roku 1459 nebo 1460) zpsobil, že slavn
bylo zavrženo uení pikartské i táborské o svátosti
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oltání: vrdm nesluší íst žádného spisu, jehož

by neokázali díve starším. Toho slavnostního pro-

hlášení bylo zapotebí; nelze si pedstavit církev

njakou, jejíž lenové by se nesrovnávali v pod-

statných kusech. Již od pl století hlavní úsilí

hádek náboženských týkalo se svátosti oltání,

a rozdíl jednotlivých sekt záležel hlavn ve for-

muli, již pijímaly o tomto kuse: Jednota mohla
obstát jen, když zaujala pesné stanovisko. Néj-

obyenjší opatrnost zase velela bratím, aby se

vyhnuli nemilému splétání s tmi, kdož upírali

skutenou pítomnost^ všecka taktika nepátel bratí

záležela skuten v tom, aby dokázána byla úplná

shodnost mezi nimi a pikarty; bylo tudíž dležito

vyznait jasn rozdíl, který dlil Jednotu od strany

mínním veejným odsouzené a na snmích vícekrát

zavržené.™) Ostatn bratí nedali se strhnout na
kluzkou strá abstrakcí dogmatických: necítili po-

tebu složit podrobné vyznání víry. Krom snesení

o svátosti oltání, jež se jediné dotýká dogmatu
za první doby Jednoty, ze všech ostatních vysvítá

odpor k isté theologii; Jednota vyzývá vící, ,,aby

všech traktát zanechajíce dosti mli na zákonu
božím a jemu sprostn vili". 'i)

Pirozen tudíž otázky kázn všeobecné i zvláštní

vstupují do popedí, a bratí mají ústrojí a káze
mravní mnohem díve nežli vyznání víry. Jednota

nezavrhuje majetku osobního, ale v dobrovolné

chudob vidí znamení dokonalosti kesanské. Vící,
kteí rozdají své jmní chudým, vdovám, sirotkm,

a zvlášt ti, kdo nechtli zachránit své bohatství

zrazením pravdy, budou za to odmnni stonásobn.

Bratí mají právo odkazovat svj statek závtí,

však není-li lépe, díve než kdo stane ped tváí

Nejvyššího soudce, zprostit se tchto starostí po-
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zemských? Knží, jichž povinností jest být vzorem
a píkladem vyšší ctnosti jiným, žijí v evangehcké

chudob, prací runí si vydlávají svj chléb ve-

zdejší a rozdávají chudým, eho nepotebují ne-

vyhnuteln. Jejich úad jest ist duchovní; všecky

,,vci asné a pohodlné k životu" spadají v obor

hospodáv a hospody, kteí pipo-
mínají úad jáhn v církvi prvotní. Hospodái
ošetují nemocné, udlují podpory, rozdlují jmní
odkázané Jednot od len zemelých bez závti.

Hlavní správa Jednoty písluší užší rad, slo-

žené ze staršíc h.'^)

Každý bratr bdí nad mravním pokrokem dru-

hých, povzbuzuje netené, posiluje slabé, kára híš-

níky, sám jsa vždy ochoten vdn a zkroušen
pijmout rady a napomenutí. V tžších pípadech
vinníci jsou vyloueni od pijímání svátosti, a ne-

polepší-li se, vyobcováni, to jest vyhnáni z Jed-

noty.

Bratí netvrdili, že nikdo nemže být spasen

mimo Jednotu, i uznávali, že v5rvolení jsou všudy,

i mezi služebníky papežovými. Však instinktivn

snažUi se zídit církev od ostatních úpln oddlenou.

Znenáhla upouštli od obadv obvyklých, neužívali

ornát, zjednodušovali .mši a zavrhovali vystavo-

vání tla božího a klanní se jemu. Avšak neod-

hodlávali se ješt oddlit pímo od utraquismu,

a jejich nerozhodnost byla by potrvala njaký as,
kdyby události nebyly uspíšily krisi.

Moc ádná, církevní a~ politická, jest jen pro-

stedn sympathická reformátorm, kteí chtjí

zmnit všecky její obyeje. Knží z farností kolem

Kunvaldu, bezmocní, pokud rozkolníci kázali toliko

opravu mravní, promn v bohoslužb od nich za-

vedených užili k tomu, aby žalovali na n a dovo-
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íávali se proti nim ramene svtského. Postaveni

krále Jiího z Podbrad bylo tenkrát velmi tžké:
vstoupil práv na trn a ješt neml ádn v svých

rukou moc královskou, etní páni netrpliv snášeli

jeho panství a ekali na vhodnou píležitost ke

vzpoue; krom toho nepodporovala ho ani moc
tradice a urození, ani jednomyslná pomoc národa.

Jeho vlastní prospch i vlastenectví velely mu, aby
nevydával zem eské svízelm nové války nábo-

ženské; bál se kurie i šetil jí. Nech osobní pe-
svdení ml jakékoliv, jeho vc byla slouena
s vcí kališník: povýšili ho na trn a byli jedinými

jeho pravými spojenci. Jakmile jeho pozornost

obrácena byla k bratím, svdomí i politika kázaly

mu, aby zakroil písn. Nepocioval zajisté ná-

klonnosti k tmto rozkolníkm, jichž neznal dobe,
a v nichž s poátku vidl toliko pokraovatele Tá-

bor. Setkával se ustavin s tmito fanatiky,

kterých žádná porážka nezniila, kterých nevázal

žádný závazek, a které všickni jeho protivníci,

i katolíci, mohli jist mít za spojence. Nejsou-1:

tato sthování, toto probíhání celou zemí kíž na

kíž, tato kázaní a tato shromáždní pedehrou
nového povstání ?") Když poádek opt se ob-

novoval, mohli-liž zloinci nebo šílenci porušovat

jej vzbuzováním nepokoje papežova a zmait snad

všeliké vyjednávání? Konen kdyby král byl poznal

lépe uení Jednoty, jeho pedsudky nebyly by se

mnoho mírnUy; jaký stát, jaká spolenost mohla
by obstát pi podobných theoriích? Jako nkdy
úadové císaského íma, tak pedstavitelé právního

poádku v XV. století v uedlnících Kristových

vidli nepátele pokolení lidského.

Pronásledování Jednoty poalo asi kolem roku

1460. Bohoslužebná shromáždní v Kunvald byla
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zakázána, ale bratí i nadále se scházeli na panství

Rychnovském/'*) které se tehda stalo jejich nej-

dležitjším stediskem. Nco len, jež Jednota

získala v Praze f na Novém mst,'^) byh nejvíc

ohroženi a ani nebyli vždy dost opatrní. Rehoí

vydal se k nim, a a tajná kázaní byla zapovzena,

shromáždni byli dosti etn k bohoslužb, když

došla jich výstraha, že budou zjímáni. eho vyzval

je, aby se rozešli: nkteí nechtli se vzdálit, jsouce

jati onou touhou, po utrpení a onou šíleností muedl-
nickou, tak astou v poátcích náboženství, pravíce,

že ,,skipec na snídaní a hranice na obd jim bude".

Odvedeni b5rvše do vzení, nevyšli z nho všickni,

aby byli obstáli ve zkoušce, již vyvolali:
,
.posnídavše,

nkteí nechtli již obdvati".'^) Ve vazb držáni

byli nkolik msíc, pak propuštni na svobodu;")

odpisáhli své bludy, ale formule odvolávací, po-

jatá slovy zcela všeobecnými a tém úmysln ne-

jasná, zdá se složena býti tak, aby se ušetilo sv-
domí bratí."^) Pravdou jest, že arcibiskup utra-

quistický Rokycana ani se nedomáhal, aniž schva

loval pronásledování a snažil se oslabit jeho písnost.

Akoliv cítil, že se mu bratí vymykají znenáhla,

choval ješt píliš pátelství k jejich vdci a píliš

živou upomínku na jejich sprostnou víru a na jejich

dobrou vli, aby upustil od jejich ochrany. Nad
to chování královo tehdáž vzbuzovalo u nho jakousi

nedvru; jen se stídmou horlivostí jal se vyko-

návati rozkazy, jejichž pvodcem mravním byl

biskup katolický.''^) eho zvlášt zstal ušeten,

nebyl muen^") a puštn na svobodu po krátké

a velmi lehké vazb; žádáno po nm toliko, by
schválil jaksi opatení, uinná proti bratím.^')

Rovnž farái Michalovi a knzi Martinovi, kteí
byli také uvznni, za nedlouho vrácena svoboda
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Rehor sotva byl propuštn, znova se chopil

svého díla propaganího: byl po druhé jat v severo-

západních Cechách; ze svého žaláe v Teplící poslal

podkomoímu královskému list, kterýž odkrývá nám,
co vášn se krylo v této duší, jež se tak pln v-
novala oddanosti a obtavosti. I jinak zajímavým
jest pramenem pro osvtlení duševního stavu této

doby.

Nkteí státníci, opravujíce se svého hlediska

rozumování Chelického, od delší doby poznávali,

že snad bylo by lépe, nespojovat tak úzce otázku

náboženskou s politickou; nešastná doba uinila

z knžl opravdové vdce národa; zda neslušelo

pimt je k poslušnosti? Jeden z nejvýznanjších
pedstavitel této skupiny politické, která na ne-

štstí nestala se nikdy stranou, byl Vank Vale-

Covský z Knžmosia. Jakožto utraquista podal d-
kazy své oddanosti reform, ale více než o kalich

staral se o poádek veejný. Tento mštnín pražský,

velmi bohatý a vážený, úastný všech vcí zemských
a znalý snah a pikl panských, pracoval o tsné
spojení moci královské se stavem mstským. Zda
nemly zájmy totožné proti svým nepátelm?
Jeho úsilí o obnovení moci královské v mstech
naráželo na odpor knžstva utraquistického, velice

žárlivého na pevážný vliv, jehož se domohlo

v obcích. Vank, rozmrzelý na Rokycanu, vinil ho

z nesnází, s nimiž se potkával, a ze všeobecného

bezvládí: v svém spise o
,
.Panování knž-

stva" arcibiskupa zahrnuje žalobami nedvod-
nými a vytýká knžstvu, že nemá jiného zákona

než svou ctižádost, ani jiného cíle než moc.^)

Zda bratí zpozorovali podobnost svého pro-

gramu s programem Vakovým ? Možná pochybovat

o tom: fakta nevynikají tak jasn zrakm vrstevník.
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Pirozeným pudem byli hnáni, ucházet se o píze
muže, který tak drsn jednal s jejich protivníky.

V svém listu eho pipomíná bídu a zkázu, jež

nakupily války náboženské: co by bylo na knzích
utraquistických, zpsobili by brzo tytéž svízele;

Bh to ví, že pro obtoval svou svobodu i život;

obrací se k Vakovi jen ,,pro výstrahu budoucího

zlého, aby nepišlo na toto království, a pro svobodu

stádce božího malikého", aby pod jeho mocí

a správou sloužit mohlo bez strachu pánu Bohu
nebeskému. ,,Pro víru lidí netrapte," praví dále,

,,neb na moc vaši to nesluší ani vedle práva po-

hanského. A ješt mže to lépe seznáno býti na

ímském císaství, kterak jsou vším svtem vládli

moudrostí a trplivostí aneb sho\áváním, že jsou

nebránili každé vlasti, aby sloužili svým bohm,
jakž kdo chtí, než toliko o to stáli, aby všickni jim

dan dávali a pod jich moc slušeh." A Turci? eho
žádají po kesanech? Aby odstoupili od kesanství?
Nikohv, toliko aby byli pod jejich mocí. Co rzných
vr jest ve Lvov! Pokoj však trvá tam, protože

nikdo nepomýšlí pudit dnihé k vlastní své víe.

V Cechách a na Morav král s pomocí boží obnovil

pokoj, protože šetnl jednotlivých vr, nechav

jednch mst pi kalichu a druhých nenutiv k nmu.
Jaká však obžaloba tžká proti tomuto králi, že

pod jeho mocí ptáci nebeští a prelátové pyšní a

protivní svá místa mají a lišky chytré a kališné

pod ním svá doupata nalézají; ale sjm lovka nemá,

kde by svou hlavu sklonil. ,,Na moc svta nesluší

lidi tisknouti k víe právem pohanským ... ta moc
svta niímž se nemá spravovati než spravedlností

svtskou, aby práv inila každému lovku." —
Ale namítne se, stát vezme ujmu roztržkami. Tisíc

vr pokojných a poslušných, které se nedožadují
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ani ochrany ani opory, neohrozí nijak bezpenost
veejnou.^) — Bylo by jakýmsi anachronismem
mluvit v XV. století o oddlení se církve od státu;

tolik však jisto, že vc církve svobodné v stát
svobodném zídka kdy hájena byla dvodem pev-
njším.

Bratí nebyli podrobeni tžké zkoušce o vy-
konávání moci; zda byli by vrni zstali svým zá-

sadám, kdyby se byli domohli vtšiny? Bylo by
odvážno tvrdit nco: nicmén je-li úkolem a pedností
menšin hájit svobody svdomí, porozumli své po-

vinnosti s pozoruhodným dvtipem a vykonali ji

se vzácnou povznešeností: budoucnost nemže toho
zapomenout bez nespravedlivosti.

Zda zakroil Vank v prospch rozkolník?
Zdaž úinkovala njak slova ehoova? Prameny
mlí o tom docela. Takové obrany nepemlouvají
tch, ke kterým jsou obráceny; pecházejí pes jejich

hlavy, a jim porozumjí teprve pokolení pozdjší.

Bu jak bu, pronásledování, s poátku hrozivé,

brzo se zmírnilo. Králi postailo, že prokázal svou

horlivost právovrnou; píliš mnoho vcí zamstná-
valo jej ostatn, aby pozorn pihlížel k vykonávání

svých rozkaz. Arcibiskup hledl toliko jevit se

laskavým; vedle nho Lupá, který po Rokycanovi
byl nejvyšší autoritou církve podobojí, a jejž vždy
vábily nauky radikální, pál bratím a zachoval

jim své pátelství až do smrti (1468). Tito opt
mli se více na pozoru: s jakousi opatrností odzbrojili,

aspo na njaký as, hnv králv. Jejich pokroky

nebyly ani vážn perušeny. Nebyli ješt píliš etní,

ale roztroušeni jsouce po celých echách, rozšiovali

svou innost;; skupiny velmi hojné, tvoíce jakási

pitažlivá stediska, sesilovaly se znenáhla a pe-
movaly ve sbory. astá shromáždní spojovala
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k životu spolenému rozptýlené sbory, zdokonalo-

vala ústrojí a upevovala uení. — Jako Kristus

umel a z mrtvých vstal, tak pravý kesan má od-

umít svtu a zmlazen znovuzrodit se v Kristu.

Toto znovuzrození jest pramenem života kesan-^
ského a pvodem spasení: jeví se sebezapíráním

a láskou. Pouze pravý kesan iní dobrého knze,
a špatný knz vykonává svj úad k vlastní své

zkáze a bez prospchu pro druhé. Spravedliví

dlužní jsou oddlit se od církve porušené; pistou-

pením k Jednot dostane jim se druhého ktu.
Nemají-li knží zízení od církve ímské pijmout

nového posvcení, dííve než budou uznáni od bratí?

Nejhorlivjší tvrdili to. Mimo to knží, kteí pi-

stoupili k nim, byli neetni a dosti letití; kdyby
zemeU nebo stali se obtí pronásledování, co by
se stalo s Jednotou bez vdc, bez pastý? Jak
zabezpeit budoucnost? Mnozí se stále báli ešení

radikálního, pociujíce nevýslovnou hokost pi
myšlence, že by vlastní rukou mli strhat pásky
vížící je ješt k staré jejich církvi a zvlášt k jejímu

náelníku Rokycanovi. Zda ztratili již všecku

nadji, že privedou jej opt k sob? Zda jeho smutek
a mírnost neprojevovaly duši milosti boží ješt
otevenou? Hledali stední cesty, díve než by se

odtrhli od svta katolického, chtli užít všech

prostedk. Zamýšleli pipojit se k nkteré jiné

církvi zízené; však pesvdili se brzo, že ani

u Rusv, ani u ekv, Indv, Armén nebo Valach
nenaleznou, eho hledali, vrného vzdlávání evan-

gelia, následování Spasitelova. Tém od poátku
udržovali dosti dvrné styky s Valdenskými;
obmýšleli spojit se s nimi. Ale Valdenští nechtli

celkem oddlit se zevn od církve ímské, úastníce
se jejích obadv a prijímajíce svátosti z rukou

Denis-Vanura, Konec samostatnosti eské. I. 23
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jejích knží. Naopak se zdálo, že událostmi posled

nimi vzbuzeno bylo u bratí jisté zanícení mystické,

které se zrailo páním vždy vroucnjším odtrhnout
se od Antikrista. Dležité shromáždní konáno
ve Lhotce na panství Rychnovském (1467)

:

úastnilo se ho šedesáte nejvážnjších bratí. Strana
radikální mezi Valdenskými, kteráž od dávna pro-

testovala proti bázlivosti strany mírnjší, pipojila

se k bratím. • Shromáždní jsouc povzbuzeno roz-

linými znameními, v nichž vidlo projev vle boží,

rozhodlo se pro samostatný ád knžský: vybráno
mezi bratími devt osob povsti bezúhonné; ja-

kýmsi soudem božím ustanoveni pak z nich ti

k úadu knžskému. ^^)

Aby zamezeno bylo všeliké pohoršení, starý

knz valdenský jaksi úedn posvtil osoby zvolené

od Boha a od shromáždní. Bázlivcm však ani

to nezdálo se dostateným, ježto podle jejich ná-

zoru toliko biskupové mli právo udlovat moc
knžskou. K upokojení jejich úzkosti, nepochybn
také ze strachu, aby osud Jednoty nebyl poškozen

chybou základní, bratí s obvyklým duchem mír-

nosti a opatrnosti dožádali se prostednictví biskupa

valdenského Štpána. Jeho svcení Michal Žam-
herský penesl na jednoho z vyvolených, na Matje
z Kunvaldu, prvního biskupa Jednot y.^^)

Zvolením knží bylo dokonáno dílo ustavení

nové církve Pozoruhodná to odvaha, kterou dlužno

bylo pokládat za vyhlášení války utraquismu.

Odpovd byla tu hned; Rokycana vydal proti pi-

kartm list velmi prudký. Jestliže protestoval

drazn proti smyslu, jaký nkdejší jeho posluchai

nedvbdn dávali jeho slovm, nebyl zproštn do-

cela své zodpovdnosti. Cítil to i hnval se proto

v duchu. Jeho polemika tudíž jest ponkud píliš
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ostrá. Obviuje bratí, že se neklanjí tlu božímu
v svátosti oltární ,,an Buoh otec dal est tomu
pánu Ježíšovi, aby ve jméno jeho každé koleno

klekalo, nebeské, zemské i pekelné". ^6) Ale hlavní

jeho žaloba proti nim, jak lehko pochopíme, týká

se volby knží, tohoto úchvatu moci duchovní,

jímž nepímo byl doten v své snaze o smír s í-
mem a pímo v svém dstojenství arcibiskupském.

Jestliže by laikové nakládali takto s ádem knžským,
jaká záruka zstává proti vrtochm jednotlivc?

Kde pestala by roztržka? Jediný zákon zstal by,

vle jednoho každého, jediný ád, bezvládí.®') —
Také král byl stále nepízniv kacím; byv za-

pleten do tžké války s mocí papežskou, hledl
pedevším, aby svým nepátelm neposk3d;l žádné
záminky k žalobám; na snme Benešovském žádal

písn3'ch opatení proti bratím. Nkteí páni hle-

dli bránit jich; ale Jednota mla také nepátele,

zvlášt královnu Johannu, jejíž svdomí plaché

bylo trápeno upomínkou na písahy církvi uinné.
V pronásledování, které nebylo nikdy utuchlo úpln,
opt pokraováno s vtší silou. Mnoho bratí bylo

vrženo do vzení, sbory pozavírány; vící se shro-

maždovali toliko asu noního v stodolách, jesky-

ních a lesích. Aby oklamali pronásledovatele, do
jednch a týchž šlépjí všickni stoupali a poslední

táhl za sebou vtev jedlovou: slídii spatili toliko

snhem zasypanou stopu sedláka, který si vyšel

na díví. Prese všecku opatrnost tyto schzky
tajné budily pozornost a dávaly podnt ke vše-

likým eem potupným o prostopášnostech a mrzko-
stech. V krajích, kde pronásledování bylo nejtužší,

bratí utíkali se do hor. Obávajíce se prozrazení

dýmem, dlali ohe toliko v noci a ve dne za oné
tuhé zimy severních Cech hledli ohát mrazem

25*



- 356 -

zkehlé své údy u reravícího, napolo vyhaslého

uhlí.^) Padlo i nkolik obtí. ^^) Ctní listu Roky-
canova v kostelích vzbudilo rozliné pohoršení: mladí

lidé se ozvali proti nmu; byli jati, mueni a nkteí
popraveni. Zdenk Kostka z Postupic umoit kázal

tyi obyvatele skuteské.^") Týž osud chtl pi-

pravit i jiným, ale ,,Bh nepopál mu chvíle".

V této krisi eho zachoval se podivuhodn.^^)

Ml nejvznešenjší vlastnosti kazatele poušt,^^) od-

vahu pokojnou, jež se zdála pohrdat nebezpeenstvím,

víru nezlomnou a úchvatnou, innost neúnavnou.

.V nebezpeenstvích jej obkliujících nejen uml plnit

svou povinnost apoštolskou, ale dovedl i psát

ješt traktáty za traktáty — prosby ke králi, od-

povdi Rokycanovi, odvolání k mínní veejnému,

osvdení víry. Protestuje proti pomluvám: bratí

se odsuzují jako pikarti, akoli s nimi nemají nic

spoleného.^) Cím jsou, ne-li ástkou církve utra-

quistické, a pro kališníci nemají trochu slitování

s tmi, kteí taktéž pijímají pod obojí zpsobou!

Jaká jest vina jejich? Neposlušnost. Ale jakým

právem žádá, se jejich poslušenství? Kdo byl jim

píkladem vzpoury, ne-li ti, kdož neustále laji

papeži a biskupm? Slyšíce neustále opakovat, že

církev je zkažena a zavedena, dali se do práce i po-

kusili se o uskutenní toho, co jim navrhováno.

A nyní dává se jim vina, že se oddlují od církve;

nikoliv, oddlují se toliko od moci a chyb jejích

náelníkv a pestávají na evangeliu.^)

Toto úsilí nebylo marné: pipravilo znenáhla

obrat v mínní veejném, z nhož brzo tžili bratí,

a jehož si teba všimnout pozornji. Kdybychom
vskutku soudili podle mandát proti bratím
tak asto vydávaným, domnívali bychom se, že

jejich djiny byly velmi krvavé: v pravd však
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krom velmi krátkých údobí bratí zstávali sice

mimo zákon, jsouce ohroženi vyhnanstvím nebo

tresty nejtžšími, ale nejastji* odsouzení bývalo

ist platonické; rozkazy vykonávány jen obas,
velice váhav a nedostaten. Bratí namnoze byli

chránni veejným mínním, jež dosti mlo násilí

a pociovalo také tajnou náklonnost k tmto ke-
sanm pracovitým, pokojným a poctivým; zvlášt

nalézali záštitu v bezvládí, v uvolnní všech svazk
spoleenských, v slabosti moci královské, jež se

nedotýkala samostatnosti pán na jejich statcích.

Za takých okolností stát dobe plnil úkol, jaký mu
vykázal Chelický: pronásledování, které není ani

dosti krvavé a zvlášt ani dosti vytrvalé ke zniení

sekty, jest jí jako pobídkou, zkouškou posilující

a ochranou od úpadku mravního, jenž obyejn v zá-

ptí jde za prvním nadšením, takto získává jí mnoho
duch romantickým kouzlem domnlého nebez-

peenství pivábených nebo nákazou obtavosti

zachvácených. ,,A divným božím ízením to se

dalo, že ím více oni tu jiskiku zadusiti chtli,

tím vtší plamen z ní se v5^skytoval ... A tu se

vyplnilo proroctví Matje Paížského, že povstane

lid nepatrný, kterémuž nepátelé pravdy odolati

moci nebudou; nemohli zajisté". ^^)

Nebezpeenství bylo by snad vzrostlo, kdyby
bratí smrtí, jež téhož roku zachvátila Jiího z Pod-
brad i Rokycanu, nebyli zproštni svých pronásledo-

vatel nejnebezpenjších. Novému králi ^^adi-

slavu II. (1471—1516) nedostávalo se ani asu ani

síly, ba snad ani vle, aby bdl nad písným vykoná-
váním zákon vydaných proti pikartm. Po celé

tvrtstoletí bratí skoro bez pekážky pokraovali
v své ilé a šastné propagand, jsouce podporováni
rozpaky a rychlým mravním úpadem utraquismu.
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Zvlášt ženy picházely k nim a byly jim až do po-

sledu spojenci oddanými a vzácnými. ády bratrské

vyžadovaly, aby je šlechtic odekl svého statku,

chtl-li být pijat do Jednoty; proto za této doby
neznáme píkladu, že by do ni vstoupily osoby vyš-

šího stavu; však bratí mli již i v nejvyšší spole-
nosti pátele a ochránce velmi mocné.^^) Na Morav,
páli jim slavní rodové Zerotín, Pernstein, Štern-

berk, Boskovic; v Cechách pnmími ochránci jejich

byli Kostka z Postupte a kanclé Ctibor z Cimburka,^'')

jenž s nejskvlejšími ctnostmi a osvdeným vlaste-

nectvím spojoval nejvzácnjší nadání politické,

podporoval je svým vlivem mocným.
Takto se pipravovalo ono spojení dosti nena-

dálé jedné ásti šlechty s Jednotou, ^^) jímž si vysvt-
líme velikou úlohu, jakou tato mla ve \^em ruchu
politickém XVI. století. Všickni, jimž náboženství
bylo více než prázdným symbolem nebo neuritou
povrou, vzdalovali se zvrhlého utraquismu. Po
žácích Chelického žádali nauky plnjší a víry ži-

vjší. Od nich se nauili dstojnému životu, písné
opravdovosti, úct k vcem svdomí, vážné oddano-
sti k vlasti, tiché a odhodlané statenosti, zkrátka
všem ctnostem, které jakýmsi jasem hrdinství oza-

ují poslední dny svobody eské. Na neštstí
všecka šlechta nevstoupila do ško-
ly jejich. — Zda na Jednotu nepadá také ást
zodpovdnosti za revoluci, jež se strhla tehdáž v Ce-

chách? Zda kázáním poslušnosti a sebeobtování
stavu selskému neochromila jeho sílu vzdornou a

neusnadnila všeobecné zavedení poroby? A naopak
zda šíením obyeje svobodného pemýšlení nepod-
porovala u pán ducha nevázanosti a odboje? Však
bu jak bu, tyto nedostatky docela bezdné a

dosti záhadné Jednota hojn nahradila tím, že vlasti
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dala muže takové, jako Karla staršího z Zerotína a

Václava Budovce z Budova.

Zatím co Jednota pronikala takto do tíd bo-

hatých, hojn pívrženc nabývala v stavu selském

a mstském. Pokroky její ovšem byly zvlášt rychlé

v krajin, kde se zakoenila nejdíve. Majíc své

tžišt zvlášt na Hradecku a Pardubsku,
kde až do XVII. století mají sídlo nejdležitjší osady,

psobila po celých severovýchodních Cechách, jež

pokryty byly jejími sbory. Mladá Boleslav
a Litomyšl byly jaksi obma hlavními msty
tohoto stediska severovýchodního, které vždy z-
stalo pedním ohniskem Jednoty. Ke konci XV. sto-

letí bratí mli hojn pívrženc ve dvou druhých
krajinách, na jihu v kraji Píseckémana severo-

západ v kraji Ž a t e c k é m,^^) ale na Písecku ne-

pronikli dosti v massu objrvatelstva celkem katoli-

ckého,i°") kdežto na severozápad roztržk}' vnitní

a rozkol Amosenc záhy zarazily jejich úspch.
V prvních letech XVI. století mli ti až tyi sta

sbor. Bohužel ze žádného údaje nelze soudit ani

pibližn o potu len Jednoty; domníváme se

toliko, že na Morav bylo jich tehdáž okolo šedesáti

až jednoho sta tisíc, a zajisté ješt hojnjší byl poet
jejich v Cechách.

Než bratr eho umel, nkolik let po Rokyca-
no\d (1474), vším právem mohl s dvrou hledt
v budoucnost. Netušil asi, že za dvacet let jeho

nástupci opustí jeho uení, zavrhnou jeho spisy

a Jednotu zavedou na dráhu zcela odchylnou od
cesty, po kteréž on kráel. Brat'"' na chvíli byvše
zproštni starostí vnjších, brzo poznali bolestn.
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Že úspch pro sektu jest nebezpenjší nežli proná-

sledování. Život je zkouška, a žádná soustava ne-

celí mu vítzn; bda však tm, kdo se nedove-
dou s ním srovnat!

Tuhé ády první doby vyhovovaly nkolika
stm vncích; nyní, když se jich ítalo na tisíce,.^

stávaly se tsnými a tžkými. Zda se zachová táž

neodvislost nepátelská naproti pánm, jichž ochrany
dožadováno, a naproti státu, jehož snášelivosti se

dovoláváno? V mnohých pípadech doslovné še-

tení zákona vedlo k porušení vyšších pikázaní
evangelia. Je-li oprávnna .úzkostlivost svdomí
odmítat písahu, kterou by se zabránilo nespravedli-

vému odsouzení? Zakazovat bratím, aby nepijí-

mali úad veejných, neznamená-li vzdalovat od
moci lidi nejhodnjší a vydávat chudé a nuzné nej-

krutjšímu útisku? — Záhy se utvoily dv strany;

jedna se skládala ze starých druh ehoových,
z tch, kteí byli úastníky protivenství a nadšení

za let zármutku a hrzy; druhá záležela ponejvíce

z nových len Jednoty, kteí pinášeli ducha : vo-

bodnjšího a upomínkami na minulé zápasy mén
upoutaného, spravedlivjší porozumní potebám

.

života i více vzdlání a mén nedvry k vd.^''^)

Náelníkem pr\Tiích byl Moravan Amos, fanatický,

odvážný', prudký, jinak ne bez vážnosti ; ^•'^j druzí

zastoupeni byli hlavn bývalými žáky vysokého
uení Pražského; tém všickni prosluli v djinách
Jednot)", Jan Táborský}^) Vavinec z Krasonic}^)

Jan Klenovský a zvlášt Prokop z Jindichova Hradce

a Lukáš Pražský.

Lukáš narodil se v Praze kolem roku 1460, svá

studia konal na universit utraquistické. Pro horli-

vost svého kališnického pesvdeni musil jednou

opustit msto (1480). Vnoval se stavu knžskému.
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ale trápen byl úzkostmi a pochybnostmi, jichž svým
rozjímáním a tením nemohl nikdy rozptýlit. ^''^)

Jeden z jeho druh dodal mu traktáty bratí: pro-

stota jejich víry a písnost jejich mravouky okouzlily

tohoto ducha náruživého a nepokojného; tento boho-

slov spíše dsledný nežli ustálený, nepoddajný v od-

chylkách svého uení, stvoený k velení a bojování,

podlehl" kouzlu snášelivé umímnosti a odíkavé
lahod prvních uitel Jednoty. S ním zárove
obrátili se k bratím starší jeho bratr Jan erný,
pozdji proslulý léka, a mladý bakalá Vavinec
z Krasonic. Jeho z\'yku vdeckému a pirozené zá-

lib v logice stala se však brzo nesnesitelnou bázli-

vost bratu. ,,Jsa mužem mocným v slovu i v skutku,-

vrným, pilným, ueným a nedadoucím se pemoci"
(Blahoslav), ohlašoval píští nového pokolení; po

nadšencích první doby následovali organisátoi, po
prorocích theologové. Jednota obdržela od nho
své ústrojí pravidelné a vyznání víry. Proto miloval

ji jako své dílo a s žárlivou péí bdl, aby se ne-

V5ankla jeho vlivu a neztratila v nkteré církvi cizí;

jestliže odolala pitažlivé síle Lutherov a nestala

se jednou ze sekt protestantismu nmeckého, od-

povdnost za to padá jen na nho samého. Blaho-

slav pirovnává ho k ,,mei vybroušenému od Boha
do Jednoty pivedenému". Má opravdu v sob nco
podmanitelského a pánovátého; pipomíná ony
uchvatitele, kteí jsou tím žárlivjší na vládu a samo-
statnost své vlasti, ím více tato, jsouc zbavena všech

svých svobod, splétá se s nimi.i"^) Co by si byl eho
pomyslu o svém nástupci? Zda byl by ješt poznal

své dílo v Jednot od nho zmnné? ebylo-h by
naopak zemi eské lépe prosplo, kdyby se všickni

rozkolníci byli pidali k reformaci nmecké? Aspo
na poátku Lukáš zápasem svým se stránkou pís-
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njší pedstavoval budoucnost a hájil vci rozumné
a zdravé.^"')

Svým mládím tento neofyta, nadšený spíše nežli

opatrný, na nkterý as byl zatlaen do pozadí.

V zápase, který poal mezi novotáh a stranou Amo-
sovou, pední úkol písluší Klenovskérnu a Proko-

povi. Duchaplný Klenovský, jehož píjmí Palek,
jest posud populární v Cechách,^"^) oblíben byv ph
dvoe Jiího z Podbrad, který rád ml jeho dobrou

a veselou mysl, mohl bratím prokazovat nejlepších

služeb. Jsa muž uený, a stupn žádného nedošel

na vysokých školách a zstával laikem, a znaje

umní ovládat lidi, teba se nestavl v popedí, pi-
pravoval hlasování. Rozhodl je Prokop, jenž té

doby byl opravdovým náelníkem strany mírnjší.

Jsa bakaláem vysokého uení Pražského, pilným

tenáem mistrv a otc církevních, z nichž Jeroným
a Cyprian byli jeho zalíbenými mistry, Prokop byl

eník znamenitý a spisovatel pesvdivý. ,,Cokoli

psal," praví Blahoslav, ,,vše ísti se hodí i pro eštinu

i pro nco vtšího." ^^^) Jeho spisy vynikají umím-
ností a lahodou (scripta dulcissima), ím
se vysvtluje osobní jeho vliv. Lukáš sám neodolal

tomuto rozumu milostnému a pidal se k názorm
mén výstedním."") Jeho syllogismm málokdo by
byl uvil. Prokop shromáždil kolem sebe všecky

lidi dobré vle, všecky, kdož u vší prostot srdce

hledali pravdy a prospchu své církve.

Jako vždy i tentokrát se boj soustedil kolem
otázky dogmatické, o milosti boží a zásluze lovka.
Známe nepokoj, jakým zmítán byl o tom Chelický;

od té doby Jednota nedospla nikdy k uení jasnému
a uritému: kolísala mezi pesným uením evangelia

a mezi pedsudky mravními, jež nedovolovaly jí

zíici se zásady hdské svobody a užitenosti skutk.
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Na synodu roku 1464, jenž stanovil uení a boho-

službu bratí, prohlášeno bylo ospravedlnní z víry,

ale zdá se, že od té doby bylo, ne-li opuštno —
aspo povážliv seslabeno: pi slyšení roku 1473
misti utraquistití vytýkali Michalovi a ehoovi,
že ,,nejvíc spasení zakládají ve ctnostném život".

Dosti jest pohan ctnostných, ale co jim to prospje,

když nemají víry pravé? — Pipustíme-li i sebe vtší

peháky nebo zlou vli protivníkm obj^ejnou,

pece není hrub pochyby, že Michal a eho asi dali

podnt k tmto obžalobám; nepopírali sice zvláštní

dležitost ^áry, ale myslili, že se musí je\at skutky,

a že každý, kdo by píhš spoléhal na zásluhy Kristovy,

v nebezpeenství by uvádl své spasení. Po vncích
žádali pedevším pemáhání sebe, poslušenství a

odíkání, život písný a zbožný.

Takto si vysvtlíme, pro se Amos a jeho pátelé

mohli se vší upímností vydávat za pravé chovatele

tradice, když skutkm pri ítali pevážnou dleži-

tost. — lovk, odpo\ndali jejich odprci, musí oe-
kávat svého spasení nikoliv od své zásluhy vlastní,

nýbrž od zásluhy Spasitelovy. V tomto kuse b^di jist

vrni myšlence zakladatele Jednoty, ale odchylo-

vali se od ní dsledky, jež vyvozovali ze své zásady,

lhostejnou resignací a mravní neteností: istému
všeck}' vci jsou isté

Ke kterému z tchto dvou názor se pridá vt-
šina? Xa tom závisely úkol a budoucnost Jednoty.

Pívrženci Amosovi nechtli pripustit mezi sebe

pány a boháe, zcela zavrhovali obchod, válku, pí-

sahu, všeliké zastávání moci svtské; jestliže by zví-

tzili, obmezeným jejich asketstvím Jednota odsou-

zena byla k jalovosti a osamocení. Prokop v svém
traktátu ,,0 dobré vli" a ve Výkladu
V. kapitoly s v. M a t o u š e ^^) (kázaní na
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hoe bylo oblíbeným textem stránky písnjší)

hledl dojít ešení mén radikálního a zaujav poi-ta-

vení prosted obou krajních názor, navrhl uení
smiující zakroení božské se svobodou lovka.
Milost boží jest potebná, a bez ní všecko naše úsilí

bylo by mamo, ale nám jest se piinit, abychom
zasloužili milosti boží svým pokáním a svými ctnost-

mi. Ve všech kusech není nám lze V3^1nit pikázaní

boží, ale mjme dobrou vli a Spasitel nás neopustí.

Urození a mocní obklíeni jsou nebezpeným poku-

šením, ale ostíhají-li se hích smrtelných, pro nž
i chiidí pjdou do pekla, není možné, aby nedošli

spasení; vedou-li život kesanský a panují-li podle

evangelia, jakou nesnášelivostí zaven by jim byl

pístup do Jednoty .^1^^) Moc svtská stvoena byla

od Boha pro dobro obecné: bratí neporušují pi-
kázaní Spasitelova, domáhají-li se obrany moci svt-
ské a vykonávají-li ji sami v konšelství nebo ve vše-

likých jiných správách.

Umírnností Prokopovou a prostednictvím

Klenovského ^^^) získán byl synod Brandýský (1490)

,

ale staroprostí, sotva se vrátili do svých osad, hledli

roznítit mysli proti ústupkm stran mírnjší uin-
ným; tyto byly sice velmi bázlivé a plny ohrad, ale

bylo snadno pedvídat, že se ona nespokojí jimi.

Fanatití kazatelé žalovali na Antikrista, který se

vplížil do ležení služebník božích: jako za doby
Silvestrovy áblu podailo se poškodit dílo Pán.
Neznáme bohužel jednotlivých píhod zápasu; vy-

pravování Lukášovo jest apologií, složenou proto,

aby všecka vina byla svalena na stranu staroprostých.

Ob strany zápasily o biskupa Matje z Kunvaldu,
jenž ovládán byl sice nejlepším smýšlením, ale

jsa slab a vrtkav potácel se mezi svou náklonností

ke stran novotáv a mezi svými upomínkami, obá-
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vaje se zradit odkaz ehov. Po rzných obratech

novotái konen zvítzili na synodu Rychnovském

(1494); jejich náehiíci povoláni byU ku pedním
úadm, a následujícího roku na shromáždní v Rych-
nov byly zavrženy spisy Chelického a ehoovy,
jež nevyhovovaly již požadavkm doby: Jednota

neuznávala jiného uitele než Krista, ani jiného pi-

kázaní než zákon jeho.^^^)

Toto rozhodnutí bylo revolucí. Bratí se zpro-

šovali své tradice a své minulosti. Co v uení
Chelického bylo výstedního a s životem sociálním

nesluitelného, zostiilo se ješt v letech pronásledo-

vání; jakmile situace se vyjasnila, samou potebou
uloženy byly ústupky. Snesení z roku 149^). a 1495
znamenají poátek nové doby.^^^) Prokop a Lukáš

pijímají ddictví Chelického a ehoovo jen s pod-

mínkou dodateného zkoumání. Obavy Amosovy
nebyly bezdvodné, a ábel vnikl do msta svatého.

Nikdy snad nevynikla s vtší patrností nepekona-
telná síla událostí a pomr, jejich všemocné p-
sobení na soustavy a lidi. Svt se otvírá jen tm,
kdo pijímají jeho podmínky; spolenost, než ustou-

pila bratím, žádala po nich, aby nejprve uznali ji.

Provedené zmny brzo se projevovaly na venek
dležitými novotami. Bratí upouštli znenáhla od
onch svých obad, jimiž se až posud odlišovali

nápadnji od druhých spoleností kesanských, ne-

popírali více platnost svátostí udlených od knží
ímských, již nevyžadovali tak písn druhého ktu
pi nových pívržencích. Duch smílivý a snášelivý

pronikl Jednotu; ostatn nov' správcové dokázali

tolikéž moudrosti, kolik projevili rozhodnosti a pro-

zíravosti. Nevyužitkovali svého vítzství až do
nejkrajnjších dsledk, nespustili s mysU pravý
cíl, jejž si vytldi, obnovu duí,í uctním Kristovým.
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Zásady Chelického, zbavené pílišné své písnosti

a zkušeností tém oslabené, osvdily se plodnými,

a Jednota zstala vysokou školou mravního pokroku
a snášelivé i silné víry.

Amos se nepoddal své porážce i nabyl oddaného
pomocníka v nepokojném mlynái Rubikovi Št-
kenském. Jsouce podporováni ehoem Votickým,
kterýž opravoval jejich spisy, prudce dotírali na
pokrokáe, obviujíce je, že jdou za osudným pí-
kladem Táborských a že chtí žižkovati ."^)

Všeliké pokusy o smíení nevedly k cíli, a pívrženci

Amosovi konen by]i slavn vyloueni z Jednoty.

Na svou stranu pivedli jistý poet vících, zvlášt

v jihozápadních Cechách a jmenovit v kraji Klatov-

ském a Prácheském; nazývali se Menší stra-
nou neboli A m o s e n c i. Amos ml mnohé vlast-

nosti náelníku sekty potebné i dovedl udržet své

vící; ale jisté vci jsou již pedem ztracené. Menší

strana, majíc své leny skoro výlun v tídách niž-

ších, záležela toliko z fanatik bez vzdlání a bez ideji

;

dobrovoln odsoudila se k ztmutí a k smrti. Odmít-

nuvši všelikou obmnu, stala se koistí roztržky,

rozdrobila se na etné sekty, až konen zmizela

beze stopy v dob necelého plstoletí po rozkolu.^^")

V djinách bratí vzhledem jak k rozvoji organi-

sace tak ku pokroku zevnjšímu není doby pozoru-

hodnjší nad léta, kteráž uplynula od synodu Rych-
novského až do chvíle, kdy reformace lutheránská

se poíná ujímat v Cechách. Prokop a Lukáš utvrdí

tém úpln ne vyznání víry, jež se od té doby mní
ješt astji, ale ústrojí a káze.

Matj Kunvaldský, ponkud vzav újmu svou

nerozhodností a svými náhlými obraty, pece však

jsa vážen pro zejmou písnost svých úmyslv a

mírnou oddanost, moudrostí vítz zachoval si svou
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hodnost biskupskou; ale jeho úkol nebyl vtší, než

že svtil ekance k úadu knžskému. Po jeho smrti

(1500) zvoleno bylo tvero biskup, kteíž obyejn
oznaují se jménem starších. Jedním z nich byl

Lukáš, kterýž od té doby ml nejvtší vliv: jeho zá-

sluhou rzné sbory bratrské podízeny byly spole-

nému ádu, a spojení, až posud málo ustálené, pe-
mnno bylo od nho v opravdovou jednotu. Roz-

díly místní byly zavrženy a všudy bohoslužba byla

slixvena podle obadu jednotného.

Chladné a suché obady prvních bratí nemohly
dojímat obrazotvornost; Lukáš promnil je proni-

kav: svíce, obadné nádoby, ubrusy, zpvy dodávaly

jim ponkud pomp3^ katolické. Mnozí se horšili pro

tento návrat k modloslužb; ale Lukáš pipomenul
nespokojencm, že dlužní jsou poslouchat biskupv,
a celkem zvítzil snadn nade všemi choutkami
vzdornými.^^*) Jeho autorita byla s úctou vždy
vtší uznávána: z Mladé Boleslave, obyejného svého

sídla, uinil hlavní msto bratí ; kahšníci i katolíci

vidli v nm nejen biskupa nejváženjšího, ale i ne-

obmezeného náelníka Jednoty; jeden z jeho odprc
nazývá jej antipapežem."^)

Této moci Lukáš nenabyl svým úadem, nýbrž

pedevším osobními svými vlastnostmi. Veliká

promna se zatím udala ve zízení knžském u bratí:

na poátku skoro všecka moc náležela biskupu,

potom dostává se u ž š í rad .^-**) V zásad moc
písluší vší církvi zastoupené S5'nodem, jenž vedle

knží a biskup zahrnuje také oprávce kostelv.^21)

Ale vskutku všecka innost víc a více se sousteuje
v rukou knží^2) ^ y užší rad, která se znenáhla

stává skuteným vdcem jednoty. len jejích oby-

ejn nebývá nad trnáct, tyi starší a nkolik
knží od synodu ustanovených, jichž zvolení však
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musí být schváleno od rady^; tato mže se dopl-

ovat i kooptací. Jejím pedsedou jest nejstarší

biskup, jenž má název sudího, ale ani sudí ani

biskupové pospolu ,,nesmí nic velikého a zvláštního

initi" bez slyšení rady' pouze ona svolává synod,

vyizuje vci bžné, udržuje káze a má nejvtší

vliv na volbu biskupv a knží.^^*)

Biskupové se volí z knží, navštvují chrámy,

spravují knžstvo, potlaují zloády neb odchylky,

zizují ekance na knžství. Tito k úadu svému se

pipravují nkolikaletou prací, za kteréž doby žijí

pi správcích sborových, podporujíce je jakožto

akolytové. Posléze podrobují se písné zkoušce ped
radou; tento ,,ád svdomí", pi kterém se pihlí-

želo více k stavu mravnímu nežli k vdomostem, byl

veden s takovou opravdovostí a vážností, že asto
žadatelé odstupovali, pojati byvše pochybností

o svém povolání a bázní, aby nepoškodili vlastního

svého spasení neopatrným pevzetím pée o spásu

druhých. Knz podává svátosti, pijímá zpov —
veejnou pro híchy veejné, tajnou pro híchy
tajné; — nad svými osadníky vykonává nejvyšší

správu mravní. Jemu pomáhá jáhen, jehož povin-

ností jest jaksi dohlížet nad ním, a výbor starších,

jenž spravuje vci hmotné a soudí nahodilé pe mezi

bratími.^ Knžím i nadál doporuuje se práce

runí, ale s podmínkou, aby tím nebyli odvracováni

od svého úkolu; chudoba apoštolská se nevyžaduje

s takou písností jako díve, ba již ochráncové

Jednoty ji obohacují svými dary. Její chrámy
nejsou jen ke konání bohoslužby, ale jsou též pí-

bytkem knží.126) Knží, jáhnové, akolytové, nkdy
také starší žijí spolen v domu nebo sboru
jsouce podízeni ádm tém mnišským; nkdy
takový sbor bývá útulkem starých knží, a bratí
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na cestách nalézají v nm pohostinství. Jesti

stedem všeho života obce; sem vící picházejí

o radu, tu pedkládají úzkosti svého svdomí,
hledajíce útchy nebo pouení.

Zásluhou Lukášovou Jednot dostalo se uení
theologického, v nmž se tato hledí co možná nejvíce

piblížit k slovu Spasitelovu a v nmž se na peet-
ných místech již ohlašuje uení protestantské.^')

Ale v této vci studium rozvoje Jednoty není

zajímavo; ani nejhorlivjší její obráncové nemohou
zajisté neuznat, že reformátoi „mají theologii

vdetjší a že s hlubším názorem vcn3'm dospívají

ku pesnjším a bezpenjším distinkcím dogms-
tickým".i28)

Jako ped pemnou tak i po ní pokrok mravní
zstává hlavní péí Jednoty, a dekrety synodální

konen tvoí úplný zákonník kázn veejné i sou-

kromé; zasluhujíce obecné pozornosti pro svou

moudrost praktickou, znenáhla se obracejí ke všem
tídám i podávají vícím pravidla chování pro

všecky pomry života.

Bohái jsou zvyklí jistému blahobytu; jim se

neuloží píhšná písnost. Jen vystíhat se jim teba
prázdné marnotratnosti, šat píliš nádherných,

pýchání pepychem neskromným; nech se rozpo-

menou, že v svém zboží jsou šafái božími a že pán
požádá potu, a on jej z každého šartu vydá.^^) Bh
ustavil pány a zemany nad jejich poddanými, aby
od nich mli est a platy zákonité, ale za to aby jim

byli k správ bdlé a k ochran. Bda tm, kdo se

svými poddanými nakládají jako s otroky, utiskují

své robotníky nespravedlivými robotami a libo-

volnými platy! Otec všeho lidstva se odvrátí od
nich. Tyto lidi chudé, tyto poddané Ježíš nazval

svými bratími a dítkami; pro jejich spasení trpl

Denis-Vanf ura, Konec samostatnosti eské. I. 24
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potupu, muka a ukrutnou smrt; on svou ruku vždy
drží nad jejich hlavami; páni, jsouce pamtlivi toho,

musí být spravedliví, milostiví, štdí k nuzným
i shovívaví k vinníkm. I pi šetrné správ svého

jmní nech netrestají píliš písn tch, kdo ne-

mohou odvádt svých plat, a nech svých píjm
užijí k nákladm na vci poddaným potebné.
Stkvla roucha, hody, kvasy a pepych nejsou

ozdobou šlechty, ale dobré mravy, pracovitost a

pée o dobré obecné. Mnozí vyhledávají úad
veejných pro jejich lichý lesk, pochlebnictví, slávu

pomíjející a mrzký zisk; k dosažení jich neostýchají

se ani úplatkv ani uskokv; pravý kesan pijímá
je s nepokojem a zármutkem; zná jejich povinnosti,

pro nž uinn jest služebníkem služebník božích.^"")

Soudce, pravý uedlník Kristv, má dbát toliko

spravedlivé vci sob odevzdané a nebýt pístupen
žádnému zeteli zevnjšímu nebo podružnému;
trestání se uiní toliko po zralé úvaze bez hnvu,
nenávisti, s žádným jiným úmyslem, než ,,

pivésti

skrze to k opravení té osoby nebo jiných, a k odve-

dení od zlého té osoby nebo jiných". Tresty, jež

uloží, budou mírné, na smrt odsoudí toliko, má-li

zcela zjevný dkaz, že taková jest vle boží, a jisté

pesvdení, že nelze jinak zabránit vinníku, aby
znova nespáchal zloin, i teba ho takto uinit ne-

škodným .^^i)

Za žádnou záminkou nesmí se užívat moci ve

vcech náboženských podle zákaz starého i nového
zákona. Rád svta v nynjší své podob a poad
spoleenský založeny byly od Boha, ne ke zlu, ale

k dobru obecnému. Proto poddaní a robotníci, kteí
proklínají a zloeí, poplatky a dan neplatí, svých

pán neposlouchají, hledíce svrhnout jejich moc,
vzpírají se Bohu samému, ^^2) Chudí lidé a netouží
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po jmní bohá, nech pijímají vdn dary od

nich obdržené, ale nedomáhají se jich jako práva;

nech neodplácejí nikdy zlo zlem, ani ne-^pravedlnost

nenávistí. ,,Mn pomsta, já odplatím," praví

Hospodin, jenž chce, aby potlaení klidn snášeli

své útrapy a aby poslušenství poddaných záleželo

ne na strachu, ale na svdomí.
Takové nauky nezstaly mrtvou literou. Století

XVI. v Cechách má, jak již jsme podotkh, tvárnost

zcela zvláštní. Mezi velikým .hnutím XV. a XVII.

století je dobou pomrného klidu; zvláš uvnit je

to as, ne-li plného pokoje, aspo pímí a utišení.

Zpsob patriarchální, jaký se ustavil na mnohých
statcích, svdí jak o lidskosti pán, tak o odevzda-

nosti poddaných. Bylo by velice naivní a nemálo

pehnáno, kdybychom Jednot piítali všecku zá-

sluhu o toto utišení vášní a o toto usmíení zájm;
priiny toho jsou mnohé: všeobecný rozvoj vzd-
lanosti, pokrok mrav, tradice, mkkost a mírnost

národm slovanským pirozená, pedevším spolený

pvod, jazyk a náboženství, jež prese všecku evni-

vost stav z pán a poddaných inily týž národ.

Však popít nelze, že toto uení, které poddaným
hlásalo poslušenství a nadji oddálenou v život

budoucí, bohám milost a spravedlnost k bližnímu,

všem pak lásku a svornost, prisplo do jisté míry

k utišení nená\'isti u jednch a ke zkrocení chtív
u druhých. Na dkaz toho postaí pipomenutí, že

vtšina pán, kteí prosluli laskavostí a hdskostí,

byli ochránci nebo pívrženci Jednoty.

Pro tato istá a moudrá mravouka neuspoko-

juje nás úpln, zstavujíc v nás cit zármutku a

pochyby? Je prý píliš dokonalá, — eklo se. —
Spíše snad proto, že se povznáší nad povahu lidskou,

nikoliv ideálem, jejž vytýká, ale smýšlením, ke kte-
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rému se obrací. Bratí iní dobré z povinnosti:

nevidíme, že by cítili z toho njaké potšení. Vždycky
se radujte, pravil apoštol. Mezi všemi svými ctnostmi

bratí ztratili tuto. Jako všecky sekty ryze kesanské
neznají lásky k životu a nemají citu pro jeho roz-

koše; snášejí jej jakožto úkol, jsouce stále trápeni

bázní, aby nezapomenuli na jedinou vc skutenou,
na spasení. Jim umní je toliko prostedkem ke

zvýšení lesku bohoslužby; písemnictví toliko zbraní

válenou nebo nástrojem vzdlávacím; ^^^) renaissance

je znepokojuje a pohoršuje; Itálie XV. století bratra

Lukáše naplnila jen úžasem a ošklivostí. ^^*)

Ani myšlenky hrdinské a vlastenecké nezne-

pokojují jich: v nich pespíliš úasten je svt.

Jestliže neodsuzují již tak písn jako Chelický
službu vojenskou, v této vci však rozmnožují poet
výhrad a ohrad; bratí válí toliko pro vc spra-

vedlivou, nevytáhnou do pole, leda když se jim ne-

podailo nalézt zástupce, vyžádají si služeb v po-

sádkách nebo pi pracích pomocných, nijak nebudou
dobývat slávy a vyhnou se stkvlým inm vá-

leným, majíce stále na mysH, že na vojn jsou proti

své vh, a prosíce Pána, aby zprostil je postavení,

v nmž jejich duše vydána jest nejvtšímu nebez-

peenství. — Statenost není marnivostí, které

se lovk odíká nejsnadnji, a mnohému mladému
pánu bratrskému pro chrabrost dostalo se asi

zbožných výitek od jeho knze. Nejslavnjší ná-

elníci Jednoty o tchto ádech uvažují ponkud
píliš vážn: dovedou umírat hrdinsky, ale píliš

dlouho se k tomu pedem rozhodovali. ^^sj Myslí

píliš na obtování se, ale ne dosti na vítzství,

vyzývají tém neštstí, nemajíce oné dvry a oné

bujaré veselosti, jimiž se dobývá úspchu. Stkvjí se

ctnostmi menšin, jimž není souzeno, stát se vtši-
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námi. Vskutku nesmíme se klamat o innosti bratí

a o jejich úkolu; i v dob nejvtšího rozvoje Jednoty
vymyká se jí devt desítin národa. Svt náleží

mocným: všeliké obracování na víru jest výbojem;

náboženství vítzí jen tehdáž, má-li v sob nebo
v svých náelnících nco bojovného, slavného a

rytíského. Velicí zakladatelé církví jsou velikými

bojovníky, svatý Pavel nebo Luther; bratí jsou

toliko muedlníky, jejich porážka byla nevyhnutelná.

To trest, snad odmna tch, kteí svj ideál staví

mimo svt: neváží si života, ponvadž nemají dvry
ve. Jen kdyby aspo nepoškozovali než vlastní

svou vc! Na neštstí jsouce píliš pesvdeni, aby
se poddali potebným kompromissm, i pi vší vli
pokorné a duši obtavé zstávají píinou nesnází

a rozbroj. Kdyby byli bývali mén lhostejní

k utrpení, nkolika ústupky byli by vykoupili práva,

jichž se domáhali; neukojitelné požadavky jejich

víry ohrožují netoliko svobodu jejich, nýbrž i svobodu
druhých. Jsou vlasti ctí, ale i nebezpeenstvím.

Mravní nauení bratí, týkající se života sou-

kromého, možná uznat bez výhrady. Z tchto rad,

asto ponkud 4)rostoduchých, ale zdravých a
píímých, poznáváme jasn onu spolenost pobožnou,

trochu ponurou, a poctivou, která budUa by jist

více sympathie, kdyby vzbuzovala ponkud mén
úcty. Vztahují se k podrobnostem nejuritjším.

Nkteré živnosti jsou zakázány, protože ohrožují

duši lovka, který je provozuje, nebo že svádjí
k híchu bližního, jako: kostkáství, maléství,

zvlášt maléství karet, kejklíství, arování, všeliké

kupectví, které je toliko píležitostí ku podvodu a
zlodj ství atd.^^^)

Podobnými pravidly stanoví se chování bratí

k pánm a k sluhm, k rodim a dtem, k man-
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Želm a ženám. „Muž manželku svou má v poctivosti

míti, ped eledí s ní se nešvaiti, nehanti ani

potupovati, péi o ni vlastenskou míti, o živnost

její, o roucho i o jiné poteby, aby nouze netrpla.

V thotnosti pracemi násilnými neobtžovati; po-

tebami opatiti v šestinedlích." Nech váží si jí

jako tla svého vlastního. ,,Zaviní-li z hlouposti,

z nepamti, aby se k ní ml tak jako sám k sob,
neb z bližních jest nejblížnjší." Žena má býti cudná,

poslušná, ne zlostná ani reptavá. Jí dohlížet jest

nad eledí a péi mít o dm a asu nemait zby-

teným povídáním. Bez vdomí hospodáe aby
nekupovala a neprodávala a byla šetrná, aby mohla
být dobroinná. A pravideln obcuje službám
božím a v sobotu a si pipraví, eho potebí na

nedli, aby Pánu obtovala tento den celý. Pokud
dti jsou malé, nech otec svolí se s mateí, aby
jeden nechválil toho, co druhý pokáral. Dtem svým
a skrývají pirozenou svou milost a vychovávají je

v kázni, v bázni boží a ve ctnostech kesanských.
,,A nejpilnji toto: aby rodiové vedli dít ke skute-
nému poslušenství; když jemu djí: Ui tol aby
uinilo, aneb: Nech tohol aby nechalo." Se všemi

dtmi teba nakládat týmž zpsobem, ostíhat jich,

opatovat vším potebným, ale nezvykat jich

mlsnot a nádhee. Rodiové nech vzdlávají je

svým píkladem a uí je poznávat Boha a sloužit

mu.
S touže péí pesnou a jasnou dekrety pihlížejí

všudy ke každému postavení a ke každé poteb
životní. Vysvítá tu patrn zámr pojmout lovka
celého, pedepsat mu, jak se má chovat nejen

v okolnostech slavnostních, ale v každé dob a

v každé chvíli. V této vci vytýkána jim pílišná

prostota, ba i dtinství; není-U to spíše dkaz
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hluboké znalosti duše lidské a nesvdomé, ale zna-

menité dovednosti? Toliko za neustálé dohlídky se

poddává a vzdlává vle; obecné a píliš neurité

zásady tu nestaí. Bratr není kesanem podle

jména a náhodou; evangelická mravouka jest mu
jako ovzduší, mimo nž nedovede žít, jest mu více

než zákonem, jest mu obyejem. Zajisté jednotlivé

chyby byly též mezi bratrími; celkem však oni

uskutenili svj program. Jsouce pomrn vždy
neetní, bedliví vi žárhvým zrakm svých pro-

tivník, pronásledováním zbavení vší škodlivé pí-
tže slabochv a skeptikv úspchem pivábených,

uskutenili to, co vtšin druhých sekt kesanských
bylo toliko upomínkou neb ideálem. Není již

malou zvláštností jednat podle svých zásad a žít

podle své víry.

Nový smr Jednot daný skoro bezprostedn
získal jí pehojných pívrženc z nejrznjších
stav; mnozí ekaU tak íkajíc u brány, bjrvše od-

puzováni až posud požadavky píliš písnými;

jakmile se pootevela, hrnuli se dovnit kupci,

mšané, rytíi, páni; sekta až posud slabá a tupená

stávala se stranou, s níž bude teba poítat. O po-

krocích svdí pozornost, jakou poali jim vnovat
katolíci. Až posud se chovali dosti lhostejn, ba

spíše se tših z roztržky oslabující kališníky; nyní

jsou vyburcováni, jejich polemisté vstupují do boje,

papež Alexander VI. vysílá inquisitora Henrika

Institoris do Cech a na Moravu,^^'^) aby obracel

kacíe valdenské a pálil jejich knihy. Katolíci jsouce

nespokojeni výsledkem své výpravy hterární,^^^)

utekli se ke králi a slabý panovník lehce byl pe-
mluven. Nemaje žádné zbran proti utraquistm,

píliš mocným a smlouvami chránným, ochoten

bvl podat církvi dkaz své oddanosti. První naízení
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krále Vladislava (1503) elila toliko proti p i k a r t m
bydlícím na statcích korunních nebo v mstech
královských; jeho moc nezasahovala dále, ježto

šlechtu vázaly toliko nálezy snmovní. Jestliže

však knžstvo utraquistické v své horlivosti závodilo

s knžími katohckými, laikové neradi se pouštli do
pronásledování; ba i ti, kteí nepáli bratím, byli

vlažni, podhlídavi a málo ochotni stát se služebníky

pravovmého záští. Konen však dosaženo bylo

pece vtšiny. Naízení Vladislavovo, známé také

pode jménem dekretu Svatojakubského
(1508), jest velmi dležito v náboženských djinách
eských XVI. století. Byvši pijato od stavv a

zapsáno do desk zemských, mlo všecky vlastnosti

zákona, a nikdo se nemohl vyhýbat jeho pedpism.
Bratím bylo stálou hrozbou a jako nevyhladitelným

odsudkem, jímž odpovídáno na jejich prosby a

žaloby. Jeho znní bylo velmi písné, s úmyslem
velmi chytrým, aby Jednota byla rozrušena a roz-

ptýlena, aniž by teba bylo utíkat se k houfným
popravám, jimiž by poboueno bylo mínní veejné.

Všeliké schzky p i k a r t jsou zakázány, jejich

spisy mají bjH pobrány a spáleny, jejich knží
zjímáni; ke všem farám ustanoveni budou knží
kališnití nebo katohtí, jichž povinností bude vy-

uovat své osadníky pravé víe a dohlížet, aby
pravideln obcovali službám božím; písné tresty

vyhlášeny proti každému, kdo by kacíi poskytl

útulku.139)

Nikdy Jednota netonula ve vtším nebezpe-

enství, a mocn útokem na ni hnáno po nkolik
let; nebylo sice mnoho obtí, ^^°) ale všelikého soužení,

sbory pozavírány, knží na útku, shromáždní po

lesích, všady hrza a rozvrat. Neteba zdržovat se

pi tchto událostech. V djinách Jednoty musUi
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bychom dvacetkrát líit týž obraz. Za tohoto

tžkého a krušného asu bratr Lukáš dokázal, že

zddil, ne-li uení ehoovo, pece jeho statenost

a oddanost. Jeho innost, vytrvalost, horUvost,

úžasný poet spis jeho dosvdují, že dobe ho
znali ti, kdo dvovali ve; svými službami

ospravedlnil hrdou ponkud neústupnost své auto-

rity. Slavn obstál ve zkoušce, a kdo vidli ho
v nebezpeenství, neodvážili se více reptat proti

jeho naízením. Pronásledování ochablo teprve roku

1514, a Lukáš by se byl málem stal jednou z po-

sledních jeho obtí.

Utiskování mlo úinky horší a horší: mdh
opouštli Jednotu, svazky jednotlivých sbor se

uvolovaly; prvního vyjasnní biskup chtl užít

k obchzce pastýské. S obma svými prvodími
byl zrádn jat od Petra Sudy z enec, pána na

Janovicích. Tento Petr ,,mistr a kníže zlodjv",
jehož život jest jen nepetržitou adou násilí a

zloin, dokud msta, zoufalstvím jsouce dohnána,

neztrestala ho poádn, doufal asi, že na bratích

V}-de nco penz. Se svými vzni nakládal velmi

tvrd; Lukáš, který trpl kamenem, rozstonal se,

až se obáváno o jeho život. Zstal klidný vi smrti:

jeho neoblomnost hnula Sudou, u nhož zakroili

zárove pátelé vzovi, i svolil ku propuštní jeho

na svobodu s podmínkou, aby se dostavil ped
konsisto utraquistickou a jí se zodpovídal z blud
jemu vytýkaných. Díve než vypršela lhta usta-

novená, umel Vladislav (v beznu 15 16).

Smrtí Vladislavovou poíná bratím opt doba

pokoje a pokroku. Novému králi Ludvíkovi bylo

teprve devt let. Moc ústední, vysílená již za

slabého krále Vladislava, za jeho zástupce zmizela
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tém a pi obecném a plném bezvládí nic se nestaví

v cestu propagand bratí.

Byla to doba luzných, nadjí. Jednot pibývalo
neustále sbor, její vliv se rozmáhal; msta byla již

vážn nakažena, nejosvícenjší, nejlepší a nej-

mocnjší strana v šlecht pestoupila k ní nebo
pála jí. Kde se zastaví tyto vymoženosti? Zdaž
úspchy minulé nebyly zárukou budoucnosti? Jak
rychlý to postup za pl století od chvíle, kdy nkolik
zbožných poutník s bratrem ehoem opustilo

Prahu I Bratí byli ješt v plné síle a v plném nadšení

mladistvém; dvojnásob ile pracovali, vydávajíce

hojn obranných spisv a vyznání víry.^") Od
roku 1500 mli knihtiskárnu v Mladé Bole-
slavi, druhou založili v Litomyšli a tetí

v Blé. V neuritém tušení, že doba nastala roz-

hodná, nechtli propást vhodné chvíle. Odkud
mohly se vyskytnout nesnáze? Od moci svtské?

Jesti zniena nebo získána. Od katolictví? Jesti

v plném úpadu; knžstvo bez správy pozbývá mysli,

obyvatelstvo se odvrací od církve, která jeví se

jako žalostná zícenina zašlé veliké minulosti.

Ddictví osielo: nech se pihlásí jen nkdo, kdo

by si smle je vymohl a mocn se ho ujal. — Kdo
bude tímto nástupcem žádoucím? Zajisté nebude

jím utraquism nehybný, zastaralý, více již sešlý,

nežli katolictví, udržovaný toliko zbylou povrou
neb ochranou zákonv. A práv tyto pízraky zasti-

hují Jednotu plnou života a víry, zejm Ježíšem

chránnou, pronásledováním utvrzenou, zkušeností

pouenou a schválenou! Jí písluší provést to, o
se marn pokoušelo husitství; ona písmem svatým
usmíí opt jednotlivé stavy eské, zabezpeí vítza

ství evangelia a pokoj národa vybaveného konen-
z píliš dlouhých zmatkv a vnitních válek.**^)
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Tyto sny byly náhle pierušeny dvma nena-

dálými událostmi. Po smrti krále Ludvíka (1526)

Cechové zajeho nástupce zvolili bratra císae Karla V.

Ferdinanda Rakouského; v téže dob Lutherem
poala již reformace nmecká.

Nový král šel pevn za cílem jasn vyteným.
Jakožto katolík nená\'idl bratí, v nichž bystrým
svým rozumem poznával pravé nepátele církve

ímské; jakožto opatrný politik doufal pivést

utraquist}^ ku poslušenst\á íma, od nhož obdržel

ústupky odpírané všem jeho pedchdcm, proto

v zášti ml tyto rozkolníky, kteí pekážeh jeho

zámrm. Jsa vehce žárliv na svá práva, bál se

tchto sektá zrozených za bezvládí a vzrostlých

za zmatk, jejichž pouhé tr\'ání bylo negací samého
principu sociálního: jejich spojení se šlechtou bylo

mu podezelé a jejich vliv v mstech nepíjemný-.

Nepátelství tím nebezpenjší, že bratí nebyli

chránni žádným zákonem, naopak vydáni byli

v nebezpeenst\'í velmi písnými naízeními, jichž

každé chvíle mohlo být užito proti nimi

Jakkoli obvyklé bývají všeliké frase o malomoci

síly proti ideám, není pece píkladu, že by se

byl národ obrátil k novému v3'znání proti vytrvalé

vli svých náelník. Všickni nástupci krále Ferdi-

nanda I. nezddili jeho oddanosti ke katolictví,

nerozumli také jasn situaci, aniž mli vli tak

pe\Tiou; celkem však zachovali vrnost ímu a

udrželi aspo vtší díl moci znovu získané od za-

kladatele své dj^naStie; v Cechách již se neopakovalo

podobné bezvládí, jaké bylo na poátku XVI. století.

Habsburkové nesvolili nikdy, aby Jednota postavena

byla pod ochranu zákona, a taková byla jejich moc,

že se o pevn vyslovenou vli jejich rozrazilo všeliké

úsilí drazné. Tímto chováním moci královské
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pokroky bratí byly, ne-li úplné zastaveny, aspo
velice zvolnny a znesnadnny. Jejich propa-

ganda dala se již jen po jednotlivcích, zpsobem jaksi

sporadickým. V cestu však stavlo se jim více pe-
kážek: náboženství vzešlá na pd domácí mají sílu

pitažlivou, jež se vyerpává brzo. Jednot v Cechách
bylo ureno stát se ním podobným, ím jest

protestantství ve Francii, spoleností váženou, vlád-

noucí vlivem velmi opravdovým, vábící k sob obas
muže výtené, ale nedoufající hrub aniž pející si

valn, pivinout k sob massu národa.

Tím spíše, že napíšt jednat jí bylo ne již

s utraquisty, nýbrž s lutherány. — Nemžeme se tu

dávat do pesného srovnání uení bratrského

s Lutherovým: zdá se ovšem, že uení Lutherovo
nebylo bližší písmu svatému; ale i to zabezpeovalo
mu vážnou pednost. Reforma lutheránská nevjoii-

kala oním tak jasn vý^znaným rázem demokra-
tickým, jenž u žák Chelického podšoval nebo
pohoršoval mnoho lidí. Jestliže pesvdení nábo-

ženské více nebo mén se vysvtluje pedsudky
hmotnými, zajisté je to politování hodné, ale tak

všeobecné jako pirozené. Elita stavu panského
pistoupila k Jednot, vtšina pijala protestantství,

a protože tém vždy šlechta strhla s sebou své

poddané a robotníky, a že ostatn mla pevážný
vliv na snmu, jejich obrácení vydalo církvi luthe-

ránské celé království, aspo celou jeho ást ne-

katolickou. Pokroky nové víry byly by mohly být

zastaveny záštím národním, ale oslabená íše n-
mecká již nebudila píliš živého nepokoje; napíšt
Cechové, jsouce pány doma, chránni zákony uri-
tými, zcela ochotn zapomínali na své stížnosti proti

sousedm, jichžto útoky mli za zastavené. Jakmile

nmecký pvod reformace nebyl píinou k vylu-
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ování, byl jí velikým doporuením. Prese všecky

pokroky Slovan bylo v Cechách mnoho Nmc,
zvlášt v mstech, a ti pivábeni byli k církvi

nmecké temným pudem kmenovým. Krom tchto

Nmc celý národ podléhal tlaku tajnému, vysvtli

telnému, ale neodolatelnému, jakým vždy na malý

národ psobí veliká íše sousední.

Nehledíme-li ani ke všelikým úvahám zevnjším,

v reformaci nmecké, ve vznešeném a humánním
duchu jejího pvodce, v jejím úspchu skoro ohro-

mujícím byla neodolatelná pitažlivost: bratí máltm

by byli sami bývali zachváceni: bratru Lukášovi se

podailo zabránit, aby Jednota nezanikla v prote-

stantství; jeho zásluhou zstala sektou samostatnou,

zachovala život osobitý. Postavíme-li se na stano-

visko ist lidské a historické, právem se tážeme:

k emu tento odpor? Za jakým úelem? — Utra-

quism podlehl nemoci, jež hubila jej tak dlouho,

jeho ddictví bylo již osazeno; osud se vyslovil,

nález byl konený: nejlépe bylo by bývalo poddati

se. Bratí, kteí až posud byli nadjí, nechtíce toho

uinit, stali se nebezpeenstvím. Zdálo se, že jsou

povoláni k obnov jednoty mravní v Cechách, když

by pojaU v sebe znenáhla všecky strany; napíšt
byli již jen pekážkou jednot a novým initelem

nešváru. K etným již stranám pistoupila nová:

mravní hodnota jejích len a jejich služby osobní

jsou jen nedokonalou náhradou za osudné následky

zmatku, jejž udržuje a rozmnožuje.
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Poznámky k hlav III.

^) Administrátor, jak známo, byl ustanovován od kapi-
tuly; pokud arcibiskupská stolice Pražská byla uprázdnna,
byl nejvyšším hodnostáem duchovním a pirozeným obrán-
cem ideí katolických v echách. [Hanuš z Kolovrat teprve
po smrti manželky své (1467) vstoupil do stavu duchovního
a brzo uinn kanovníkem a pozdji proboštem kapituly
Pražské; r. 1477 stal se administrátorem konsistoe katolické
a v úad tom zemel za krvavé boue pražské 23. zái 1483.
Srov. str. 220. a 225.]

2) Puritány eské urážel volný život knzi vlašských.

Augustin Lucian umel roku 1493.

^) Jediným páním utraquist bylo pojistit si ád kano-
nický tak, aby udržen byl svazek mystický, vížlci knží
s apoštoly. Poznáme, jaký úkol tento pedsudek o jednot
a souvislosti církve má ješt u bratí eských, svým duchem
pece tak svobodných.

*) Staré letopisy, str. 274.
^) Palacký, V. sv. 2, str. 97.
') Odvoláni knží ped konsistol podobojí (1500):

,,Dáváme se vinni Pánu Bohu všemohoucímu, že jsme he-
šili proti Pánu Bohu i jednot této pod obojí zpsobou církve

sva'té, iníce nenáležité závazky proti slovu božímu ve
Vlaších biskupu, od nhož jsme potvrzení na úad knžský
pijali. Na kterýžto závazek jsme pod jednou zpsobou pi-
jímali proti naízení Pána Ježíše Krista, a proto my toho
híchu svého srden litujíce, vinni se dáváme Pánu Bohu
i církvi jeho a vás všech na míst církve prosíme, abyste se

za nás pedkem modlili, až nám Pán Bh ráí ten hích od-

pustiti a nás za své služebníky pijmouti." — Borový, Die
Utraquisten in Bohmen. (Archiv fr osterr.

Gesch. XXXII., str. 264. [Srovnej též Akta konsistoe pod-
obojí str. 189 . 326.11

') Však i za této doby mla obec úast ve správ cír-

kevní. Každého roku pán jmenuje sbor kostelník, složený

ze dvanácti len: jejich moc jest i finanní i morální: bd
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nad dchody a výdaji a dohlížejí, aby se vHcí nevyhýbali

kostelu. Proti oprávci nezmohou však nieho a fará nemá
v nich žádné opory pevné.

*) Slula konsistoi dolejší, ponvadž zasedala na
Starém mst pražském na rozdíl od konsistoe katolické,

které píslušela správa dioecese za doby uprázdnného arci-

biskupství, i sídlila na Hradanech a nazývala se proto

konsistoi hoejší. — Viz Tomkovu rozpravu ,,0 cír-

kevní správ strany podobojí v echách
od r. 141 5 až 1622." as. esk. Musea 1848 str. 365—383,

441—468.

*) Lechler, Johann ven Wicliff und die
Vorgeschichte der Reformation, II. str. 5 14.

1°) Kolem roku 1720 hrab Zinzendorf na svém panství

pijal nkolik potomk dávných bratí eských, kteí více

než celé století po koneném vítzství víry katolické prese

všecko pronásledování zstali kacíi. Od nich založena byla

osada od té doby proslulá, Herrnhut v Horní Lužici. Dosti

šastna byla jejich propaganda, podporovaná náboženským
obrozením XVÍH. století. Dnes poítá se jich nkolik set

tisíc v Evrop a v Americe [v již. Africe, Austrálii a v Ti-

betj. S hlediska dogmatického Herrnhutští neboli

Bratrská církev (Brúdergemeine) nestýkají se více

se starými bratími nežli jakákoli jiná sekta protestantská,

ale zachovali jejich káze mra\Tií. Osadníci od hrabte
Zinzendorfa na jeho statky povolaní pišli z okolí Fulneka
na Morav. Odtud vešlo v obyej mluvit o bratích morav-
ských, k emuž neopravují ani prameny ani události.

Bratí sami se nazývali Jednotou bratrskou a její lenové,
tebas bydlili na Morav, náleželi pece k jednot bratí
eských (unitas Fratrum Bohemoru m). (Srovn.

rozpravu J. Mllera ,,0 souvislosti obnovené církve bratrské

se starou Jednotou bratí eských" v as. es. Musea 1885,

str, 193—210, 441—455.1
") Bibliografie dost úplná o djinách Jednoty jest

obsažena ve spise Schweinitzov The history
of fhe Church known as the Unitas Fra-
trum or the Unity of the Brethren, Betle-

hem, Moravian publication office 1885. — Edmund de
Schweinitz byl biskup bratí, a jeho práce má ráz apolo-

getický, ale jest svdomitá a zajímavá. fSrovnej Athenaeum
r. 1887 str. 98—99.1 — Otázky o poátcích Jednoty pro-

zkoumal vdecky i dvtipn J. Goll, professor university

eské v Praze, ve Francii svými zprávami [o historiografi
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eské vRevue historique dobe známý: Q ti e 1 1 e n
u n d U n t e r s u c

h

u n g

e

n zut Geschichte
der bohmis'chen Brúder; I. der Verkehr der
Briider mit den Waldensem: Wahl und Weihe der ersten

Priester, Praha, 1878. II. Peter Chelický und seine Lehre,
Praha 1882; lánky O Jednot bratrské v 15. stoleti v a s.

es. Musea (1883— 1886). Vedle Golla zná dnes nej-

'épe djiny bratrské J o s. M 1 1 e r : viz Die d e u t-

schen Katechismen der bohmischen Brú-
der, Berlin 1887. Srovn. Athenaeum 1888 str. 219—222.

Srovnej ješt studie Lenzovy Uení Petra Chel-
ického o eucharistii, Praha 1884, o oistci,
Praha 1885. O ktu a zvlášt o ktu nemluvat v . es.
Musea r. 1885. Srovn. Athenaeum 1885 str. 152—154,222 až

223, 1886, str. 131.

^2) Goll poznamenává zcela správn, že Chelický,
pravý otec Jednoty, není chiliastou, a zajisté Petr ve skute-
nosti neví, že kdy zde na zemi se uskutení jeho ideál

ctnosti a štstí; avšak zda tento ideál sám tolik se rzní od
ideálu chiliast? Jeden z kazatel nejpokroilejších uil,

že kesanm nebude více potebí knib: není-liž ozvna
tohoto mínní v odporu Chelického proti scholastice a proti

hádkám dogmatickým a v jeho zálib pro duše prosté, jež

pravdu spatují intuicí božskou?
^^) Frind, Die Kirchengeschichte Bo fa-

rn n s, Praha, 1878, IV. str. 54.

^*) O Mikuláši z Vlásenice viz Gindelyho G e s c h.

der bohm. Brder str. 17 a 49. Srovnej Jos. Jircka
Rukov k djinám literatury eské.
Praha 1875 ^ lánek vas. es. Musea 1876 str. 47 až

82 téhož spisovatele. Jest to velmi zajímavá studie psycho-
logická, jež jasné svtlo vrhá na stav duševní v echách za

XV. století. Poet Mikulášenc byl dosti veliký; nejvíce

jich bylo v stavu selském, ale nalézáme mezi nimi také
dosti šlechtic. Šlo jim hlavn o zdokonalení mravní, a kdo
prožili mezi nimi, byli docela pipraveni ku pijetí nauky
Chelického.

^') Srovnej Locustarium fr. Johannis Aquensis de
sectis et diversitate atque multiplicatione Begardorum in

terra Bohemiae spis vnovaný panu Zdekovi Lvu z Rožmi-
tála a v rukopise chovaný v Ottobonianské knihovn v ím.
Srovnej rozpravu Jos. Truhláe O život a spisech bosáka
Jana Vodanského v as. es. Musea 1884, str. 540 . Ve
spise tom, jehož se dovolává Jireek v as. es. Musea 1876,
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str. 60. mluvl se o Saduceích, pozstatcích prý mrská
neboli flagellant, o Valdenských a jiných.

!•) Tak dokazuje GoU vas. es. Musea 1884,

str. 37. Gindely a Palacký zacházejí píliš daleko, mluvíce
o vlastních sektách, co znamená pontí pesného uení
a pevného ústrojí. Jisto však jest, že zem byla plna vení,
že autorita náboženská byla velmi nejistá a že takový stav

vcí pirozen v záptí ml tvoení se neodvislých skupin.
^') ,,Za pokraování Táborských bratí i Jednotu bratí

pokládat jest omyl, akoliv o tom pochybovat nelze, že

i z této strany Jednot len pibylo" (Goll, as. es.
Musea 1884, str. 159). — Bratí vždy protestovali hlasn
proti smšování jich s Tábory, jako snažili se dovozovat
jejich nepátelé a jejich protestace byly zcela oprávnné;
vhodno však pipomenout, že Táboi úadn odsouzení
a mínní veejnému nepíjemní byli spojenci velmi pohoršli-

vými, a nejobyejnjší opatrnost radila bratím, ne-U zveli-

ovat, aspo velmi pesn vyznaovat rozdíly obou stran.

^*) Kázaní Rokycanova nezachovala se nám, ale máme
postillu jeho (výklady a kázaní na nedle a svátky pes celý

rok), z níž poznáváme dosti jasn jeho umní; jsou to oprav-

dová kázaní urená ke tení. Složena byvše za vlády Pod-
bradovy, to jest v dob, kdy asem zpsobeno bylo utišeni,

mohou uznána být za soubor spíš umírnný díla kazate-

lova. Nkteré úryvky z nich uveejnny byly ve V ý b o r u
literatury eské II., str. 737—745 ; nejvýznanjší
výatky podány jsou od Golla vas. es. Musea
1879, str. 64—70. Otisk ve Výboru lit. . není ukázkou
z postilly Rokycanovy, nýbrž z díla cizího, Hankou zcela

libovoln Rokycanovi pipsaného. Srovnej dkaz prof.

Golla v as. es. Musea 1879, str. 62—63, kdež obhájen též

literární význam pravé postilly Rokycanovy.] Nkteí vící
inili si také zápisky nebo výtahy z kázaní Rokycanových;
Goll uveejnil nkteré z tchto záznam (as. es.
Musea 1884, str. 45 a násl.). Vzácných pramen tchto
lze však užívat jen s jistou opatrností: není skuten niím
prokázáno, že by myšlenka kazatelova nebyla více mén
pozmnna.

") Sigmund vešel do Prahy v msíci srpnu a již v záí
Rokycana káže velmi prudce proti kostkáství, smilství a
jiným híchm, jež se množily vinou lehkého dvoru císa-
ského. Tomek, D jiny Prahy VI., str. 8. i.

*°) C a s. C e s. M u s e a 1879, str. 20
**) I b i d. str. 203.

Denis-Vanura, Konec samostatnosti eské I. 25
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"*) Ku p. jeho rady o manželství (str. 200). Jest

tu množství podrobností uritých, jež mohly by být
podány jen v peklade latinském. — Jinde naivnosti: po
celé ad prudkých útok proti Pikartm spisovatel udává
znamení, podle kterého poznáme, že jsou špatnou stránkou,

jejich nesnášelivost, ale nepozoruje, že se dvod obrací proti

nmu (str. 210)
*^) as. e s. Musea 1879, str. 209.
2<) Viz GoUa as. es. Musea 1884. str. 39

a str. 46—47.

") as. es. Musea 1879, str. 208.
**) Loc. cit. Srovn. ješt výslech knze Martina Roky-

canou vas. es. Musea 1884, Goll, str. 455—456.
*') as. es. Musea 1879, str. 209—210.
**) Z píkladu o sob dosti nepatrného zdá se mi, že

si lze uinit úsudek dosti správný o malé stízlivosti ei
arcibiskupovy a o nedorozumních, jež z toho vyplynula
mezi ním a jeho posluchai. — Za prvního pronásledování
bratí vytýkáno jednomu z jejich knží, Martinovi, že se

neklaní svátosti oltání a že neuctívá svatých podstat.

,,I mistr to oznamoval — a muož býti, že ješt — že zvláštní

a nejvtší est tlu pána Ježíše jest hodné pijímání" od-

povídá Martin, obraceje se k Rokycanovi, a pipomíná jiný

jeho výrok, že ,.klanní Bohu nejlepší jest poslušenství". —
Arcibiskup nepopírá tchto slov a jenom vysvtluje, že

nemají významu, jaký Martin jim pipisuje, nikdy prý ne-

mínil odporovat klanní se svátosti oltání; nemá sice té ceny
ped Bohem jako svátost hodn pijatá, ale proto nesmí být
opomíjena. ,,Tehdy já, kdybych v mšci ml halée a peníze

stíbrné a zlatý také, ježto jest nejdražší vc, protož bych
ml zavrci halíe, protože mám zlatý, jenž jest nejdražší

vc?" Martina však nepesvdil. — Kdo jest vinnikem?
Zda ten, kdo ve vcech tak choulostivých užívá nebezpe-
ného pirovnání, iU ten, kdo pijímá je v zetelném a na-

prostém jeho smyslu? Brati se pidrželi kázaní Rokycano-
vých doslovn, ale zda nemohl on pedvídat, že se tak

stane?
**) O ehoi viz Palackého Djiny národa

eského IV., . i., str. 424—427; Gindelyho Gesch.
der bohm. Bruderl., str. 21; Jirekovu Ruko-v II., str. 164; a Gollovu monografii o Jednot bratrské

VIS. století vas. es. Musea 1884, str. 156—159
a str. 167— 169. O rodu ehoov první se zmiuje br.

Vavinec Kiasonický, že totiž byl ,,zemanský lovk";
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že byl sjmem sestry Rokycanovy, uvádí teprve Blahoslav

v své Summ z r. 1556: ,,Gregorius, sororis Rochezanae
filius, homo nobilis, licet pauper." Palacký svdectví Blaho-

slavovo zavrhuje, protože v nejstarších pramenech a zvlášt
ve spisech a listech ehoe samého nic není, co by se dalo

vykládat na Rokycanovo ujcovství.

80) Goll v as. es. Musea 1884, str. 40.

'^) Velice zajímavý obraz tohoto tkáni, pátráni a úzko-

sti duševní shledáváme v nejdležitjším polemickém trak-

tátu proti bratím složeném v XV. století, v Obran
víry proti Pikartm (as. es. Musea 1884, str. 53).

^^) Asi v roce 1454 nebo 1455. Vilimovští nazýváni
byli ne bratími, nýbrž, jak se zdá, ,,nábožnými" Vilémov-
skými. Snad stáli v njakém spojení se zpustlým klášterem

Vilémovským, kde roku 1521 vytištna byla Chelického
3íí víry. Goll v as. es. Musea 1884, str. 49.

^) Miiller v kritice práce mé poznamenává, že to jest

pravdou toliko pro první dobu Jednoty. — Od doby Luká-
šovy oddluje se ona zajisté úpln od prvních svých zakla-

datel v píin dogmatické, ale duch Chelického trvá v ni

prese všecky pemny.
") "Na kláštee Vilémovském péí Chvála Dubánka.

Srovnej výše pozn. 32.

*^) Tato úcta jasn vysvítá z úsilí jednotUvých stran

o získání jeho; pátelství, zdá se, že pežUo i konenou roz-

tržku. Podivno, jediným zlozVukem vyznívá obžaloba,
vznesená proti nmu od bratra eského (1524). Ale Lukáš,
svdek vždy dosti podezelý, skládá tu dílo polemické, a jeho
vypravování, ostatn s ohradami podané, nemá žádné
autority.

**) Nezdá se mn potebou pouštt se do petesu spor-

ných míst v život Chelického. Dlouho se tvrdilo, že byl
ševcem; je to legenda zakládající se na nejapném omylu
inquisitora Henrika Institoris. Pravd velice se podobá,
že nedošel posvcení na knžství. O život a uení Cheli-
ckého uvedli jsme již mistrnou studii Gollovu ,,Q u e 1 1 e n
und UntersuchungenlI. díl" ; k ní se druží roz-

prava téhož autora Petr Chelický a spisy jeho
v as. esk. Musea 1881 str. 337, velmi dležitá pro biografii

a bibhograiii. Srovnej ješt Jirekovu Rukov a Safa-
íka vas. es. Musea 1874 str. 98. F. Schulz uveejnil
o zakladateli Jednoty — v Osvt (1876) — práci vý-
mluvnou a duchaplnou, jež prospla mn znamenit etnými

25*
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výtahy ze spis Chelického k ni pipojenými. Otísk prác«
té vydán v Matici lidu r. 1882 roník XVI. . 2.

^') Nauil se snad trochu jazyku latinskému, ale

znalost jeho nebyla nikdy úplná.
"^) Chelického Postili a. Doklad uvádí Schulz

v Osvt 1875, str. 150.
"*) Postili a složena byla v letech 1435—1443;

Si víry za mezivládí, které nastalo po smrti Albrechta
Rakouského (1439). Lidé ztrácejí se v temnot nevdomosti
a híchu jako ryby v moi; sítí víry vracejí se svHu. Na
neštstí dv velryby vnikly do sít této, papež a císa,

potrhaly ji, a od té doby zlo panuje na zemi. Hlavní díla

Chelického jsou dále: Výklad na pašijí sv. Jana
(velmi dležitý pro poznání jeho uení o milosti); O šelm
a obraze jejím podle domnní prof. Golla (as. es.
Musea 1881, str. 19) titulem tím nazvána celá ada traktát,
zvláš o tle božím, o Antikristu, o základu zákon lidských

a j. Vydání Comenia 1891.-; Roty eské aj. Srovn.

as. esk. Musea 1886, str. 276.
*°)

, .Všecky vci dány jsou od otce Kristovi, to jest

všeliká moc k uinní spasení plného všero. v nho vícím,
tak aby nemli potebí hledati jeho jinde v které vci nebo
v kterém lovku krom nho. Nebo kdož jeho jinde hledá,

ten jeho nenalezne, protož ani v papeži, ani v moci jeho,

ani v jeho ustaveních, ani v biskupích, ani v jich koních
spasení jest, nebo falešná jich moc, falešná jich ustavení'

falešné jich množství koni k spasení, falešné zdi vysoké
kostel a klášter k spasení. Jediný Kristus jest pravda
k spasení všem vícím v nho." (Osvta 1875 str. 299.)

,,Nero se báti nižádný pro mnohé veliké hiechy, ktož má
voli dobru a ktož ví, že jest tato studnice oteviena tak
štde, aby se v nie mohl umyti vešken svt ode všech
neistot, což jich móž mieti, jako jeden lovk, a jeden

lovk jako vešken svt." (Výbor II. str. 613).
*i) O této ásti viz Golla Quellen und Unter-

suchungen II. str. 29—31. Výtahy podané Schulzem
zdají se dosti pesn vyjadovat mínní Chelického:
,,Spasí-li nás Bh, ne pro naše skutky a spravedlnosti to-

uiní, ale podle svého milosrdenství nesmírného. Ani dlouhou
prací ani krátkou nemohl by nižádný zasloužiti království

nebeského, když by jeho Bh z milosti každému nedal.

Ale nco stránkou mžeme zasluhovati tak, když my víru

živou majíce k nmu a milost, i z té víry a milosti usilujeme,

boj vedouce proti tlu, svtu a áblu a vli boží plníme . . .
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Úpln zasloužiti nemž nikdo, protož musí vždy z milosti

a ne ze zasloužení pijíti království boží." (Osvta
1875 str. 302.)

*2) Osvta 1875 str. 378.
*') Ibid. str. 379.
*•) Ibid. str, 376—377.
*5) GoJl, Quellen II. str. 32.

*') Chelický uznává vlastn jen dv svátosti. Ostatri\

jsou zvyky, které, kdyby byly zbaveny pílišného zapletení,

jímž jsou obtíženy, mohly by být užitený. Zpov není

nutná a mže být i laikem slyšána. Bylo by lépe ktít jen

dorostlé (Goll, Quellen II. str. 32). Uení Chelického
o svátosti oltání zavdalo podnt k etným sporm. Dlouhý
as Chelický a bratí byli vinni, že popírají skutenou
pítomnost tla a krve Pán v svátosti oltání. Goll do-

kázal zpsobem na píšt nepopmým, že je to naprostý
omyl; nejtžší výitku inil Chelický Táborm, že neví
v skutenou pítomnost; právo posvcovat popírá knžím,
kteí se v této píin odchylují od církve. Omyl vznikl

tím, že zavrhuje transsubstanciaci; apoštol pravil: chléb,

který lámeme; pro nevit apoštolu více než Tomáši nebo
Skotovi? — To jest uení Wiklefovo (remanentia panis).

Viz prameny uveejnné od Golla (Quellen II. str. 69—71)

,

O svátostech str. 75—82.

") Osvta 1875 str. 383.
*') O tchto pedchdcích reformace eské viz mé dílo

Histoire de Hus et de la guerre des Hus-
s i t e s Djiny Husovy a válek husitských, str. 21. a násl.

(Paíž 1878.)
*') Chelický nemíní, že by dobro a ctnost zavládly

nkdy na zemi: na nejvýš poet vrných uedlník Kristo-

vých se rozmnoží ponkud.
*») Goll, as. es. Musea 1881 str. 32; Cheli-

ckého replika proti Rokycanovi, Quellen II. str. 93.

") P o s t i 1 1 a ve Výboru II. str. 624.
^2) Replika proti Rokycanovi, Goll, Quellen, II.,

87.

") Osvta 1875, str. 374.
") Ibid. str. 376.
") Osvta str. 304.
^•) Odsuzuje-li Chelický majetek ili jenom špatné

užívání tohoto majetku? Jeho mínní zdá se ponkud ko-

lísavé:
,,
Jestliže otcové vaši koupili vám lidí s ddictvím,

s ddinami, to cizí a na cizím koupili jsou vám. Nebo toto
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jest pravá e boží: Pán jest zem a plnost její, hory,
doly, zem, krajiny, neb on jest pán všeho, vládne zemí
i nebem nejpravji, jako stvoitel jich. Co pak otcové vaši

dali za jeho zemi, aby vás ddicky nám nepátely jeho
usadili? Však když sám není boží, nic božího nemuož práv
požívati ani držeti, než jako násilník cizí bezprávn drží

a požívá." (Osvta 1878 str. 444.). Tmito slovy, zdá
se, že Chelický za zákonitý majetek pokládá toliko jmní
spravedlivých: ale ponkud dále, kde pokrauje v odvod-
ování, mluví jen o špatném nakládání s poddanými, o bez-

práví uinném Spasiteli, když na lidi, které vykoupil krví

svou, hledí se jako na dobytek; zdá se takto, že první ást
pozbývá svého naprostého smyslu a týká se toliko panování
lovka nad lovkem. Bratí nekázali nikdy kommunismu.

") Osvta 1875 str. 443—450.
*') O dležité rozmluv Chelického s mistrem Ja-

koubkem co do oprávnnosti boje na poátku válek husit-

ských viz Golla v as. e s. M. 1881 str. loaQuellen
II. str. 12—14 a 47—57.

") Goll, Q u e 1 1 e n II. str. 93.
«") Osvta 1875 str. 448.
") Chelický velmi jasn vyjádil smýšlení své o Wikle-

fovi v své replice Rokycanovi (uv. od Golla v Quellen II.

str. 83): „Zdá se, miste, že Wiklefem potvrzuješ takých
vcí a ne jiným doktorem, že jeho nad jiné vážíš anebo snad
pro nkoho postaviVs na svdectví tch vcí maje za to,

že já na nm stojím, tup ustanovení lidská a nedbaje na
jiné doktory. Vziž, že všecky doktory svaté i nynjší
tak pijímám, jakož oni skrze své umní mohli sú mi ukázati

cestu nebo rozum pravý v tch vcech, kteréž mi Bóh pi-
kazuje v zákon svém a v em m zavazuje k vení, kdež
oni v tch vcech rozum neb nauení pravé dávají nebo
kterú pravdu skryt v zákon božím mi vrn oznamují,
to vdn držím a za pravé povoluji. Než pak Wiklefa
nad to více vážím slyše o nm, že nižádný z prvních dok-
toruov ani z nynjších tak vrn nemluvil a nepsal proti

jedu vlitému v cierkev svat, z nhož se jest narodil ten

nejvtší Antikrist se všemi odpomostmi, kterýmiž jest

potlail Jesu Krista s jeho zákonem a z koen jest pohnul
Wiklef rotami Antikristovými i tmi doktory, jenž sú zákony
šibalské uvedli proti zákonu Kristovu, v tom mi se líbí

nad jiné." Ale tato úcta hluboká nepsobí, aby se Chel-

ický vzdával pemítání, i naprotinmu jako naproti každému
jinému vyhrazuje si plnou svou neodvislost. Coll skutené
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vyznauje (str. 36) velmi dležitý rozdíl mezi Chelickým
a Wiklefem: podle tohoto soulad má být mezi církví a

státem, podle onoho nemá být žádného styku mezi nimi.

,
*2) Dnes je dokázáno, že uení Valdenských psobilo

znan na rozvoj husitství a zvlášt sekt prostonárodních.

Srovn. Pregera, Uber das Verháltniss der
Taboriten zu den Waldensern, Mnichov 1887.

Ale rádo se to nyní pehání. Miiller zachází píliš daleko,

tvrdí-li, že bratí jsou „Valdenští husité". Viz Goll, Die
Waldenser im Mittelalter und ihreLite-
ratur v Sicklových Forschungen 1888,

str. 345. Sro\Tiej v eském Athenaeum r. 1888 str. 25,

a násl., podrobný referát Gollv o nových spisech, týkajících

se Valdenských.-

•^) Protivníci bratí zcela dobe si povšimli anti-

sociálních dsledk tchto nauk. Vizme na píklad co praví

jesuita Václav Sturm ve Srovnání víry (1852): „O tom
Petru Chelickém já jsem nemnoho slejchal a skoro nikdá,

a protož jsem toho velmi žádostiv byl vdti, jaký by to

lovk byl, a co jest dobrého uil, že ho tak velmi bratí
vaši chválí. I staral jsem se o to, abych njaké jeho knihy
míti mohl a je peísti, a v tom pišla mi do rukou jedna

kniha, jejíž titul jest tento: Sí víry, dosti veliká

a obšírná . . . ale ta kniha tak velikým rauháním proti

Bohu i svatým jeho naplnna jest, takovým hanním
vrchnosti svtské i duchovní, tak hroznými a velikými
bludy, že jsem se toho i sám uleknauti musel; obzvláštn
pak ta knížka proti vrchnosti svtské i duchovní a proti

právu mstskému, císaskému i též duchovnímu sepsána
jest, kteréžto knihy i uení jeho kdyby lidé následovati

mli, tehdy žádné msto, žádná obec, žádné království,

žádné císaství, žádné panstvo, žádní stavové, žádné právo
a zízeni zemská by státi nemohla, ale všecky ty vci musily
by zahynauti a vykoenny býti. Což všecko netoliko jest

prQti písmu svatému, ale také i proti rozumu a zákonu
pirozenému." (Srovnej Sabinv Djepis literatury
eskoslovenské, str. 742.) Toto místo zdá se mi
zvláštn zajímavé tím, že velmi jasn staví proti sob
kesanství úední, k užívání svta vytíbené, a kesanství
prvotní a skutené.

•*) Viz o tchto stycích Rokycanových s Chelickým
S. halze v Osvt 1875, str. 211—2ij.

*») Gindely I. str, 36.
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••) Neznáme pesn datum, kdy založena byla tato

(.sada, Goll myslí, že to bylo roku 1457 nebo 1458 v dob
snad, kteráž uplynula mezi smrtí Ladislavovou v listopadu
J457 a volbou Jiího v beznu 1458 . as. e s. M u s.

i8**4, str. 44.
") GolJ v as. es. M. 1884 str. 457—460.
") Goll v as. es. M. 1884 str. 160— 161.

*^) Jirekova Rukové II, str. 167.
'") Nerí horšího hluchého, než ten, tdo slyší a nechce

slyšet, takto i na dále bratí byli splétáni s pikaj ty. Jedna
z nejastjších žalob proti nim, že popírají skutenou pí-
tomnost, je zhola nedvodná. Vizme na piklad, co píše

eho v dob pronásledování (uvedeno od Gindelyho I.

str. 497). — ,,Martin Lupá" — tak nazýval se volený
biskup ntraquistický — ,,když jsme jemu vyznávali, kterak
víme, nepohyzdil tcho Také Peti Chelický mnoh'. o tom
psav, to za nejlepší položil tak viti, jakž Kristus ekl."
Uení brati za této doby zakládá se opravdu na slovech

Písma: Toto jest tlo mé (skutená pítomnost) a chleb,

který lámeme, to jest popení transsubstanciace. Vle mén
bezdný omyl nepátel Jednoty ásten vysvtlit lze

dležitostí, jakou kladli na zachování podstaty chleba
a vína. — S poátku pijímali svátost oltání stojíce, aby
protestovali proti klanní se hostii. Tento zvyk budil ta

kove pohoršení a zpsobil tolik potupy bratím, že se roz-

hodli upustit od nho. (S c h w e i n i t z str. 221.)

") Tato snášelivost theologická zstává jedním z nej

podstatnjších rys Jednoty. Tím vysvtlují se také etné
promny,' kterým podlehla.

^j O tomto prvotním zízení Jednoty viz Golla
v as. es. Musea 1884, str. 166— 167. Mnohdy
se myslilo, že bratí byli opravdovými mnichy žijícími

spolen podle jednoho ádu. Zcela nesprávn. Naopak
život klášterní a ády mnišské vždy byly od nich zavrhovány.
Jméno jejich ,,bratí" mlo jen význam mystický, a každý
zachovával oddlený svj dm a domácnost samostatnou.

^) Goll pipouští nerad, že by král byl špatn zpraven,
aby pijal do .^lova obvinní nepátel bratí; nepokládal
prý je za následovníky Táborských, ale z po'eby, aby
papeži dokázal svou dobrou vli, a z politiky pronásledoval
bratí. (. es. M u s. 1884, str. 450.) — Pro by však
Jií byl tak dobe zpraven? Netázal se o radu Rokycany,
který byl v nemilosti a který jediné by byl mohl íci pravdu.
Bratí byli posud jen hrstkou lidi, a nelze se divit, že ueni
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jejich málo bylo známo. S hlediska vrouného rozdíl

oddlující je od Tábor byl hluboký, ale dosti temný, a
dkazem toho jest, že ped Gollem vtšina historikv ani

ho nfepozorovala; protivníci obviující je, že popírají sku-

tenou pítomnost, nebyli všickni zlomyslní; zda se ne-

mohl tu mýlit Jií, který se nechlubil velkou znalostí ve

vcech víry? Zmatek byl tím spíše možný, že v Jednot
byl zajisté jistý poet starých Tábor. S poátku revoluce

jevila se týmiž úkazy. Podoba je tak pirozená, že se

jeví nkolikrát s rzných stran. — Pvodn se také Táboi
vydali na cestu s holemi a trpli muedlnictvi, ,,ale po-

zdji vytrhli do boje s vozy, cepy, puškami, dly, a kde
jich nepijali, bili se, dobývali se, loupili, pálili" (Vale-

ov^ký). Podivno, že se bratí sami zdají zkormouceni

strachem, aby Jednota nepodlehla jednou podobné zmn,
a iní opatení, ,,aby se u nich nestala vc podobná jako

za asu Žižky" (Lukáš, Jirekova Rukov).
''*)

' Za této doby Jan Rychnovský z Rychnova svou
pízní k bratím zahajuje dlouhou v djinách Jednoty adu
gátel a ochránc jejích v panstvu eském. Goll v as.

es. Mu s. 1884, str, 449.
") Nkteré pívržence mla také mezi studujícími

university pražské.

") Vypravování Lukášovo; uv. od GoUa v . C e s.

Musea 1884 str. 461.
") Ne však všickni; jeden z nich zstal u vzení až

do smrti Podbradovy br. Matj Dolanský, jenž ..sedl

u vzení poád za deset let". Zpráva Krasonického.
^*) Formule odvolávací uveejnny byly od GoUa

v as. e s. M u s. 1884, str. 466—^469.

") joít z Rosenberka biskup Vratislavský, o jehož

pomru ku králi viz str. 103— 104, 114, 151
*") Takové jest mínní Gollovo, jehož dvody zdajl

mi se pravd velmi podobnými. Viz o sporné vci této

as. C e s. M. 1884 str. 465.
") Musil uznat, že moc státní má právo zakroovat

ve vcech víry. To celkem se neprotivilo jeho uení: zda
nebylo podle Chelického úkolem státu, aby pronásledováním
budil horlivost vících?

*2) Traktát Vakv proti panování knžstva uveejnn
byl s pedmluvou velmi zajímavou od Jaromíra elakov-
ského ve zprávách o zasedání král. es. spolenosti nauk,
Praha 1881.

*) Ve vydání Celakovského na str. 11—12.
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•*) Podle tradice hodncmé na tomto synodu r. 1467
ponejprve zpívána píse „Radujme se všickni vespolek".
Tuto nejstarší, pokud známo, píse složil bratr Gabriel
Komarovský, Goll v . . M. 1885 str. 51..

*^) Tato otázka o volb prvních knzi jest jedna
z nejtemnjších. Prameny si odporuji, co se vysvtluje
tím, že vtšina jejich jsou spisy polemické neb apolegotické.
Pijal jsem mínní Gollovo, jež odvodnno jest velice hodno-
vrn. (Q u e 11 e n I, na rzných místech a zvlášt na
str. 34.) Srovn. též as. es. Musea 1885, str. 50—51,

57—60.;

*') Za této doby bratí zdržují se všelikého výkladu
dogmatického o svátosti oltání. Jejich uení jest jaksi

ist negativní, s jedné strany zavrhují transsubstanciaci,

s druhé uení pikartské, které popírá skutenou pítomnost.
S tohoto hlediska nemohl vzniknout skutený rozkol mezi
nimi a Rokycanou, protože tento schvaloval tuto opatmot
a káral ty, kdo chtjí všecko vysvtlit; ostatn se zdá,

že jako vtšina mistrv utraquistických nepipouštl trans-

substanciaci, ale za své pijal uení Wiklefovo. Spor týkal
se obadu, nikoli víry. — Možná ovšem, že již tehda v Jed-
not povstaly nkteré úchylky neb rznosti. ,,Vící,"
teme v pramenu z roku 1470 ,,vrou pojídají tlo
Spasitelovo", co se zdá blížit k uení pikartskému.

") List Rokycanv proti pikartm otištn jest ve
Výboru II. str. 734—738.

**) Jirekova Rukov II. str. 166.

'*) Sedm, v echách i na Morav.
*°) Tyto popravy kladeny bývaly do doby prvního

pronásledování; prameny uveejnné od Golla dokazují,

že se dalo tak omyln: páté psaní bratí Rokycanovi ( a s.

es. M. 1883 str. 561); list bratra Tomáše Pelouského
(I b i d. str. 521.) Není zcela jisto, zda pan Kostka je pln
vinen jejich smrtí. Pátý pestáv útrapy, propuštn byl na
svobodu.

") Ke cti Rokycany budiž podoteno, že se inn
neúastnil pronásledování. List bratí Mýtským sepsaný
hned po jeho smrti vydává mu svdectví, ,, že i králi mluvil,

aby jim milostiv byl". Goll v as. es. M u s. 1885
str. 55.

^) [Hugenotští kazatelé v dob od zrušení ediktu Nant-
ského do revoluce.

'^) ,,Všecky spisy a traktáty", odpovídá eho, ,,opo-

vrhli jsme více než od osmi let a vystíháme se od nich."
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(Sabinv Djepis literatury eskoslovenské
str. 759.)

**) Listy Jiímu a Rokycanovi: Gindely I. str. 45. Pro-

následování dotklo se také Valdenských, snad pro jejich

styky s bratími. Jejich biskup Štpán byl upálen ve

Vídni (1467).

•^) Historie o tžkých protivenstvích
církve eské. Vydání spolku Komenského z r. 1870

str. 47. [ím „Catalogus testium veritatis" jest všemu
kesanstvu, tím ,,H istoria Persecutionu rti"

starší církvi eské. Pední zásluhu o dílo to ml bratr

Adam Hartmann, kazatel nkdy kaple Betlémské

(1618). Spis dokonený již r. 1632, vydán tiskem roku 1648.

eský peklad poízený od samého Hartmanna, vydán

v Lesn r. 1655 a potom astokrát. Zvlášt pekvé jest

poslední vydání r. 1888 nákladem spoiku Komenského
opatené.*

*•) Všecko nebezpeenství však neminulo. Na snme
Benešovském (1473) jednáno o pikartech; neznáme podrob-

nji snesení uinných, ale elila asi proti správcm Jednoty,

kteí mli být zjímáni. Snm pijal tato naízení, a bez

velkého nadšení z povolnosti ke královn Johann, jež na-

léhala na zachování zásady svého manžela.

8^) Viz krásný list, jejž psal biskupu Olomouckému
Tasovi z Boskovic (Archiv eský IV., str. 141). Zda nezní

tu jako ozvnou uení bratí?— Takové-li jest, píše Tasovi,

chování knží kesanských? ,,Viece následujete ustano-

venie Mahometových, nežli pikázaní božských; nebo Ma-
homet pikázal jest, ktož komu die nevíciemu, jako jest

Mahomet vil, co o vieru, aby hned zamordoval, a meem
viery hájil: ale pán Ježíš Kristus pikázal jest s pokoru

nepátelóm strpti všeliké bezpravie, a proti nepieteli od-

pustiti vinu sedmdesátkrát a sedmkrát; a kdyžby ve jméno
jeho poslaných nepijieli, vtšie pomsty nekázal jest uiniti,

než na svdectvie z obuvi svých prach na praziech jich

vybiti, a dal-li kto poliek v líce jeho, aby nasadil druhého."

^*) ,,Bylo nesnadno vymýtit z ech tento druh lidí

a to z dvojího dvodu: pro pokrytectví, to jest pro jistou

lahodu ei a obratnost, s jakou pod rouškou této lahody
šíili svj jed, a posléze proto, že pála jim skoro všecka

šlechta eská a zvlášt šlechtiny." (Balbín, M i s c e 1-

lanea kniha VIL, str. 229.)
•») Gindely I,, str. 92—94.
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""') O poátcích Jednoty v jihozápadních Cechách viz

úvodní ást historického pojednání: O pronásledování Jed-
noty br. v jihozápad. echách králem Ferdinandem I.,

jež pekladatel tohoto díla podal ve Sborníku historickém

býv. žák prof. Tomka 1888, str. iio—124.
^*'*) ,,Píinou toho (pronásledováni r. 1503) byli nejen

zjevni nepátelé, podle obyeje svého malikému stádci

škodní, než i nkteí falešní brati. Nebo byla otázka mezi
bratími o moci svtské vznikla, zdali by lovk kesan
s dobrým svdomím vrchností býti, mee užívati, písahu
initi neb ji od jiných vyhledávati mohl? Odpírali tomu
nkteí, jako i za našich as novoktnci; ale vtší ástka
stavu vrchnosti zastávala." (Historie o tžkých
protivenstvích církve eské kap. 23.

\

Srovnej lánek Jos. Jireka o Jafetovi v as. e s. M.
1861 str. 138.

i^^) Amos, zdá se, že náležel k tm, které eho z Ada-
mit získal Jednot; živil se obchodem kupuje a prodávaje
vosk [obyejný byt jeho byl ve VodanechJ. Jeho hlavním
pomocníkem byl Jakub neboli mlyná Kubík ve Štkni
u Strakonic .

^°^) Jan Táborský, prvotn Jan Vilímek, byl knzem
svcení ímského a faráem v Táboe; k Jednot pidružil

se hned v poátcích. Blahoslav slaví jej jako lovka
moudrého, v mluvení zvlášt svobodného i v Jednot na
vky slovutného a vzácného.

^°*) Vavinec stal se bakaláem roku 1479. Zažil tytéž

krise jako Lukáš a podlehl týmž vlivm. Jeho pohoršení

vzbudily odpory utraquist, kteíž oddlujíce se od církve

ímské, žádali pec, aby jim svtila jejich knží. Kraso-

nický byl prvodcem do Jednoty mistru Havlovi, potom-
nímu zakladateli školství bratrského. Viz o této dob po-

jednáni Gollovo Spory v Jednot. — Menší
strana bratí as. esk. Mus. 1886, str. 297 až

331).
^°^) Podle vypravování samého bratra Lukáše mravní

rozvoj jeho upomíná na vznik Jednoty. Zakusil vnitních
bojv a úzkostí jako pátelé ehoovi. Naráží na n asi

v traktátu o Antikristu, jehož zlomky uveejnil GoU ( a s.

e s. M. 1883, str. 367, a kde mluví o tch, kterým Bh
dává hledat a nalézat pravdu, teba v strachu a pochybo-
vání. Tyto úzkosti a rozpaky jsou ovšem zcela pirozené
pi názorech, ke kterým se znal tehdáž. ,,Než ty's napsal,"

odpovídá mu jednou Prokop, „kterak mníš, že nedostane-li
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se jedné pravdy jakožto dsky v korábu, že všecken za-

hyne." (Ibid. str. 363). Tehdejší stav duševní bratra Lukáše
velice se podobá smýšlení Luthercvu za mládí, i jinak jest

mnoho podoby mezi nimi. Podlehl vlivu horlivého kazatele

kališnického, jenž se jemu stal tím, ím Rokycana byl pá-
telm ehoovým; nepochybn byl to asi knz Michal

Polák. O osudu jeho viz str. 206. Jeden z jeho pátel dodal

mu spisy bratí, i vstoupil do Jednoty po roce 1481.
^''*) Mikuláš, upálený v Praze roku 1526 byv tázán

na Lukáše, odvtil, že jest lovk dobrý, jemuž také pán
Bh známosti zákona jeho dáti ráil, ,,však v tom se mn
nelíbí, že o jiných lidech dobe nesmýšlí. Já ho nesoudím.
Bh ho sud!" Rezek v Pojednáních kr. es.
spolenosti nauk. Praha 1881.

^''^) Lukáš jest jediný pravý theolog Jednoty: po nm
ona podléhá cizím vlivm. Augusta úmysln se blíží k Luthe-
rovi, a jestliže Blahoslav hledí zastavit toto hnutí, jeho
smýšlení není ani dosti jasné ani dosti pevné, aby stanovil

uení opravdu samostatné.
^°') Všickni djepisci nepipouštjí totožnost Klenov-

ského a Palka. [Mínní Dobrovského o totožnosti obou
nepopmými dvody vyvráceno jest od J. Herbena ve

Sborníku historickém I. 50.

1"*) Jirekova Rukov II. str. 152.
^"*) Jeho zpsob polemiky naproti tomu se nemní

hrub.
^^^) Prokopv Výklad páté kapitoly sv. Matouše podle

Jirekovy Rukovti II., str. 151. Ani víra ani vlastní

naše zásluhy nestaí k spasení; dobrá vle toliko mže
doplnit naše nedostatky i bude pijata od Boha na míst
našich skutk. (GoU v as. C e s. M. 1886, str. 307.)

^^2) Synod nezavrhl uení ehoova, prohlásil i vý-
bornost starých obyejv, ale neukládal již zachovávání
jich za podmínku k spasení nevyhnutelnou.

"^) Podle mínní obecn rozšíeného strana mírných
k návodu Klenovského prý dobrovoln upustila od snesení

pijatých v Brandýse a zanechala staroprostým správu
Jednoty, aby se sami pesvdili o poteb pemn. Události
prý daly jí za pravdu, a po nkolika letech veliká vtšina
se vyslovila v prospch jejich. Bylo by potebí dkaz
pevnjších, abychom pijali vypravování pravd tak ne-

podobné, i svdectví Lukášovo nezdá mi se dostateným.
^^*) Dekrety Jednoty bratrské, vydané

od Gindtlyho (1865) str. 2.
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"•) Múller dokázal, že mezi prvotní Jednotou a mezi
Jednotou od Lukáše znovuzízenou není skoro nic spole-
ného nežli jméno. LukáS tém nikdy neuvádí ueni Chel-
ického, leda aby je potíral; zvlášt v uení o svátosti
oltáni pibližuje se velmi patrn k uení táborskému, jež

první bratí rozhodn zamítali.
^^•) Historie o tžkých protivenstvích

církve eské kap. XXIII. O tchto událostech
srovnej v Jirekov Rukovti lánky Amos, Kubik
a Kalenec, a zvlášt Gollovo pojednání v as. esk.
M. 1886, str. 310 a násl.

^^^) Amos umel asi roku 1522. Na jeho míst ujal

se ,,h a j t m a n s t v í" v Menší stran nožl pražský
Jan Kalenec, který (r. 1520) byl postaven na praný a vy-
hnán z msta. Od té doby Menší strana je v plném rozkladu.

^^*) Schweinitz, str. 182.
^^*) Jirekova Rukov, str. 469.
^2") Dosti znaná podoba jest mezi organisací bratí

za doby Lukášovy a mezi zízením církve Ženevské za
správy Kalvínovy.

^2^) Poítá se asto nkolik set len rozdlených na
dv shromáždní.
^

^2^) Svtští lenové synodu mají hlas jen poradní, ne-

úastní se volby biskup nebo jmenování knží, velmi záhy
pestává jejich úastenství v užší rad. Na místo vše-

obecných sjoiod nastupují nejastji synody užší, v kterých
zasedají toliko lenové rady a správcové nejdležitjších
sbor.

^^^) S poátku lenové její bývali voleni doživotn.
^24) Gindely, Dekrety Jednoty bratrské,

Praha 1865, str. 25, 33 a násl.

^2^) Zajímavým zízením bylo tovaryšství vdov nebo
starých žen, jejichž úkolem mezi jiným bylo zabraovat
nemravnosti neb ohlašovat ji.

"«) Goll, as. e s. M u s. 1886 str. 328. Vcházelo
také v obyej, že k úadu knžskému pipouštli se mužové
ženatí.

^2') Kristus jest hlavou církve a knžství pochází od
nho a nikoliv od papeže: Tí vcí je teba ke zízení na
úad knžský; svatého života, modlitby a vzkládání rukou.
Sluší ctít Pannu Marii a svaté, ale nikoliv je vzývat a oe-
kávat od nich spasení. Bratí zachovávají sedm svátostí,

ale nesmí se jim dávat smysl povrený; bez víry nepispívají
niím k spasení. Zavrhují oistec a i na dále ktí po druhé
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ty, kdo vstupují do Jednoty. Vroucí víra jest obecný základ

vykoupení; jest udlena darem ducha svatého a zásluhou

milosti Kristovy, jeví se istým životem a dobrými skutky;

vci potebné jsou vira, láska a nadje. Co do svátosti

oltání Lukáš blíží se patrn k uení táborskému, ale tím,

že musí pihlížet k prvotní nauce Jednoty, vysvtluje se,

že v jeho slovech, ne-li v jeho myšlení, jest jakási nejasnost,

a dogma bratí v této vci podléhá mnohým promnám,
jež se v praxi zraí chováním ponkud obojetným vi
druhým sektám protestantským.

1*') Schweinitz, str. 206.
i29j Vtšina rad zde uvedených vzata jest z nález

synodu Brandýského r. 1512. Otištny jsou ve

Výboru II. str. 1395—1429.
130) Výbor II. str. 1411, 1397.
181) Výbor II., str. 1394—1400.

"') Jest to jedno z themat, jež se nejastji opakují

v dekretech synodálních. Srovn. Gindelyho Dekrety
Jednoty bratrské I. 8, 98.

182) Tvrzením tímto nepopíráme nijak neobyejnou
plodnost literární, jakou rozvinuli bratí, a ohromné služby,

jaké vykonali jazyku eskému; ale jejich literatura jest

skoro výlun didaktická a theologická. Bylo by smšné
vyítat jim to, byl to nutný dsledek jejich soustavy.

Zda by se asem nebyla stala promna ? Beze vší pochy-
by: po skladatelích písní duchovních byli by následovali

básníci, i umní výtvarné by se bylo vybavilo ze jha nábo-

ženství. V dob ped bitvou Blohorskou mžeme již po-

zorovat jako poátek tohoto vývoje. To nevyvracuje nijak

našeho tvrzení, nýbrž dokazuje toliko, že se Jednota zne-

náhla otvírala svtu: kdyby byla déle vytrvala, byla by pod-
lehla osudu spolenému rzným sektám kesanským, jež

jimi jsou toliko podle jména: byla by ztratila svou tvánost
a pestala být tím, ím byla.

13*) Mezi emesly bratím zakázanými nalézáme za

prvních as vedle alchymie lichvu, kostkáství, divadlo,

malíství a hudbu. Zákazy tyto pozbyly záhy své písnosti.
1'*) List z r. 1503, i jinak velmi krásný, dosti jasn

vyznauje tuto náladu duševní; jsou tak velice obtaví,
že úspch jest pro n tém zklamáním. Když bratí byli

povoláni do Prahy k slyšení, lid byl velice popuzen proti

nim, a zástupci Jednoty vypraveni jsou ,,jako ovce k zabití".

Vizme, co píše jednomu z tchto posl "Vavinci Kraso-
nickému^ pan Bohuš Kostka z Postupic. „Pirozené jest
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milovati život. Ale ty, brate milý, jinak osvícen jsa, pa-
matuj, že život tvj s Kristem pohben jest v Bobu, jehož
požíváni abys došel, umíti musíš s Kristem. Víš, komus
uvil, a kterak on mocen jest dochovati tob to, cožs jemu
svil, až k onomu dni. Posil se tedy v Pánu a v moci síly

jeho, abys dobrý boj bojoval a vzal korunu života . . .

My sice co se lidskou opatrností uiniti mohlo, uinili jsme
a vám bezpenost opatili, aniž napotom na to pozoru míti

pestaneme; jestliže by však vzteldost nepátel uhamovati
se nedala, a Bohu by se líbilo smrtí vaší oslaviti jméno
Syna svého, vy hotovi bute s Jobem íci: Pán život tento

dal, Pán nech jej také odejme; jak se Pánu líbilo, tak se

stalo." (Historie o tžkých protivenstvích
církve eské str. 51). Nemíním, že pan Kostka ne-

uinil všech opatení potebných, ale kdyby byl opominul
neho, byl by se tšil myšlenkou, že Krasonickému dostalo

se dstojné smrti a že jeho muedlnictví církvi více prosplo
nežli jeho život".

isej Výbor II. str. 1430—1432.
"') Jimgmannova Historie literatury e-

ské, str. 50.

188J Vbec byli velice nešastni u volb svých zástupc.
Bratí vynikají velice nad své protivníky.

139J Palacký, Djiny národa es. V, 2

str. 140.
1*") Historia Persecutionum z této doby (1503) uvo-

zuje muedlníky Borské: „Njaký pán z Švamberka
(Kryštof, jenž v zástav ml purkrabství Domažlické a s ním
Chody) uchytiv šest z poslucha bratrských ze vsi Oujezda
nedaleko Domažlic, dal je v msteku Boru upáliti." R. 15 11

upálen od podobojích mšan kutnohorský Ondej Polívka.

Vydání spolku Komenského 1888 str. 71—72 a 74—76.

141
j v této dob práv vydává se první katechism a

první kancionál bratrský. Ze šedesáti známých spis, jež

uveejnny byly v echách v letech 1500—15 10, padesáte

bylo vydáno od Jednoty.
^*2) Úspchy bratí byly zvlášt rychlé ve východních

echách, kde mli 150 dležitých sbor. Mladá Boleslav,

Litomyšl a Pardubice byla tri místa, kde pívrženci Jednoty
byli nejetnjší. V Mladé Boleslavi pan Kunrát
Kraji z Krajku daroval jim starý klášter minoritu, kde
potom mli svj chrám, školu a tu též obývali pední le-
nové rady; to byla hora Karm 1; v Litomyšl
sbor nazýval se horou Olivetskou.



HLAVA tvrtá.

Konec dynastie Jagielovc.

Poslední léta Vladislavova. Bezvládí. — Vítzst^'! oligar-

chie. Lev z Rožmitála. — Šlechta a msta. Bartolomj
z Minsterberka. Jan Hlavsa a Pasek z Vratu. — Mravní
a duševní stav zem. Humanism. Zkáza university; úpad
literatury. Právníci: Ctibor z Cimburka a Viktorin Kornel
ze Všehrd. — Jazyk eský; nebezpeenství ohrožující sa-

mostatnost národní; ochabnutí vlastenecké, poklesnutí poli-

tické.— Lud\ik Jagielovec (1516). Pevrat státní roku 1523
a reakce roku 1524. — Bitva u Moháe a smrt Ludvíkova
roku 1526. — Konec dynastie Jagielovc; nešastné jejich

psobení a nebezpeenství situace.

Poslední léta vlády Vladislava Jagielovce a

desítileté panování Ludvíka Jagielovce náleží zajisté

k nejžalostnjším dobám, jimiž djiny eské tolik

oplývají. Touto dobou jaksi se osvtlují chyby
spáchané a vysvtlují nešastné a osudné jejich

následky. Zápasy stav se zvrhují ve spory osobní;

již nebží ani o poznání, zda oligarchie založí svou
vládu nad ostatním obyvatelstvem, ale zda ten i
onen pán beztrestn bude pokraovat v svých
loupežích; po náelnících stran následují dobrodruzi

snahy ctižádostivé se stávají tím prudší, ím mén
jsou vznešené. Svými výstednostmi a svým sobec-

tvím šlechta podkopává dvru ve vládu stavv a

pedem omlouvá všecky pevraty státní, jichž

nedovede pedvídat ani pekazit. Zem kolísajíc

DenU-VanCura, Konec samostatnosti 6eské 1. 26
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nepokojn mezi mocí královskou, jež se mže
odvážit všeho a nedovede si uhájit nieho, a mezi

vrtkavou mocí feudálnou, stejn zpupnou jako

malomyslnou, nezná již svobody, než nepoádek,
nezná autority, než hbovh práv tak, jako nemá
samostatnosti náboženské, než rozvrat mravní, nemá
osvobození od Rima, než zkaženost a porobu

knžstva. V mstech bezprostední vláda vede

k boulivé diktatue nkterých tribun. Cit národní

pestává na platonických projevech, mysli poklesají

a srdce se zarmucují; lhostejnost nebo pessimism

se zmocují duší, a srdce nejšlechetnjší dávají výhost

svtu, nemajíce jiné nadje než v život vný.
Od svého zvolení na trn uherský Vladislav

do Prahy zavítal jen na krátko; když se vrátil znova
roku 1509, všickni, kdo nevidli ho delší dobu,

pekvapeni byU, jak se zmnil. Byl zádumivý,
zamyšlený a ,,spíše sklíený nežli vážný", jako by
klesal pod tíží dvou korun. Štstnou mu uštde-
ných. Kamkoliv se obrátil, v Uhrách i v Cechách,

spatoval jen zíceniny. ,,Krom pahrbk, hájv a

ddin, kde jsem narozen a vychován", píše Bohuslav

z Lobkovic, ,,co by mne tšilo ve vlasti, nenalézám.

Loupeže se den ke dni rozmáhají; rznice nesíslné

vypukují; stavové na se vrí, a nepopustí-li páni nco
od práva svého, msta chopí se zbran . . . Nejvyšší

úedníci naši, ku porouení hotovi, k upokojení

rozepí domácích jsou liknaví, a co nejhoršího,

jednak zastaralé záští proti sob chovajíce jen potud
se snášejí, pokud jejich osobní užitek žádá, jednak

rozkošem a lakot oddáni, svými dosti astými
schzkami a sjezdy žádné pomoci obecenstvu ne-

zjednávají."^) List z roku 1507 jest ješt melancho-
litjší, a upomínky klassické, jež se derou z péra

humanisty, nejsou s to, aby v pochybnost uvedly
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pravdivost obrazu dosvdeného tolika prameny
souasnými. „Nám také hrozí rozbroje obecné a

následky jejich zpousta, zkáza a vyhubení, neb
cokoli mocné vyvracuje íše, útokem se na nás

l)rivalilo . . . K víe nepodobná mezi všemi stavy

panuje nesvornost. asté míváme snmy a neustano-

vujeme pece nieho, co by vlasti prospívalo . . .

Mír a svornost nám v ústech stále zní, a nerušíme-li

jich v každém okamžení, alespo nevelmi o n
dbáme , . . Duchovní, již by život svj mli usta-

noviti za spasení duší, stulují ústa, bojíce se více

tch, kdo život vezdejší odníti mohou, než Boha,
a do záhuby vné uvrhuje, a rozpalují se mnohem
více na osobitele statk svých, než na pvody
bludv a povr. Tito by však ješt omluvy zasluho-

vali, jelikož u nás nejsou u vážnosti. Svtští pak.

lidé, v zahálce a rozkošech tlíce, jsou bu spokojeni

stavem nynjším, aneb se po zboží a hodnostech
tak dychtiv shánjí, že opovrhujíce všemi k Bohu
a lidstvu povinnostmi, niehož takového k srdci sob
nepipouštjí. Král sám, jehožto bohabojnost oslavují

a zvelebují všickni národové kesanští, bu vkem
chladnjší uinn k takovému podniknutí, aneb
omrzelý mrav našich, takový život vede v Uhích,
jako by mrtvice jej byla zasáhln. Z ehož snadno
Tob poznati, jakt mi k mysh, mezi takovým hdem
živoucímu. Druhdy, když pod Ottony, Jindichy
a Fridrichy Germanie kvetla, a moci ode všad pi-
bývalo. Cechy platily za nejznamenitjší ástku
íše vaší: nyní, když zem vaše klesají, my spolu

klesáme a hyneme, za Assyrskými, Medy, Peršany,

Macedonskými a ímany nový potomstvu podá-
vajíce dkaz, jak pomíjejí íše lidské; akoli že osud
náš o to je horší, že netoliko zboží a statky, ale

i duše naše v nejvtším vzí nebezpeenství. "2)

26»
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Pedtuchy, jež básníku vnuknuty byly jeho ne-

návistí ke kacíství, byly píliš pravdivé, šlo opravdu
o život a ducha zem eské.

Žalostný zmar tolika radostných nadjí! Hle,

kam vedlo toto spojenství eskopolské, pedmt
tolika snv o štstí a sláv. — Djiny vyhledávají

a pipomínají polehující okolnosti, jimiž se zmenšuje
zodpovdnost králova, vzpomínají* bdného jeho

života, ale ani lítost ani shovívavost neuchrání jeho

památky od písného ods uzení. ..Nebožtík král,"

psal mladému králi Ludvíku | Vilém z Pernšteina,

pán, jenž s hlubokým citem pro práva šlechty

spojoval vyšší dmysl politický, upímné srdce a

pravou oddanost k vlasti, ,,pro svou dobrotu mnoho
zlého sob inil v tomto království."^) Potomstvo
nemže Vladislava zprostit tohoto odsudku.

Od té doby neoekáváno již nieho od nhft

a na píšt zraky se obracely toliko k jeho synu
mladikému. Byl budoucností a nadjí: „toho bych
VMti nepál," psal mu pan Vilém z Pernšteina,

,
.abyste sebou ]inak v svém království nemli
vládnouti a tím pánem býti a mocn (kivdy lidem

neiníce) kralovati a rozkazovati, aby to hdé znah,

že pána mají!"^) — Ale jaký to úkol, zídit znova

moc v zemi tak dávno sob samé odkázané a k pod-

niknutí jeho — dít!

Roku 1502 Vladislav u vku 46 let pojal za

manželku Armu z Candale, po své matce vnuku
Marie Orleanské, sestry Ludvíka XIL^) V djinách

Cech a Polska dosti hojn je píklad takovj/ch

svazk s královským rodem francouzským, v kte-

rých možná by bylo spatovat tém instinktivní

sbližování kmen slovanského a románského, stejn
ohrožených od kmene germánského. — Volba
Vladislava byla šastna: Anna nebyla sice velikou
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kráskou, ale jsouc rozumná a rázná, na svého man-
žela mla vliv prospšný; bohužel žila píliš krátce,

aby byla psobila vážn na vci státní. Svému
manželu povila nejprve dceru Annu, která pozdji

byla zasnoubena Ferdinandu Rakouskému, násle-

dujícího pak roku syna Ludvíka (1506). Všeck'-.

úsilí Vladislavovo smovalo na píšt k tomu, aby
tomuto dítti zabezpeil nástupnictví v svých

korunách. Živ byl znepokojen o korunu Uherskou,

kde se velmi etná strana národní kupila kolem

Jana Zápolského, chtjíc na trn povýšit magnáta
maarského. V Cechách, akoli zízením zemským
v zásad byla prohlášena ddinost koruny, Vladi-

slav byl poután závazky uinnými v dob svého

dosednutí na trn; tehdáž slíbtl stavm, že za svého

života nedá korunovat svého syna. Však šlechta,

jejíž ctižádost byla dosti prohlídavá, svolila k na-

rovnání a nesetrvávajíc ani na zásad volby, spíše

se spokojila vyhlídkami, jež jí kynuly z nezletilosti,

než aby peovala o utvrzení svých práv; Ludvík
uznán byl za krále s podmínkou, že potvrdí všecka

její privilegia. Mladiký králevic byl korunován
roku 1509: za obadu dít se dalo do pláe, co se

zdálo nedobrým znamením; slavnosti vbec mly
ráz nejisté situace, byly nuzné a smutné.

Po tomto velikém úsUí Vladislav upadl opt
v svou malátnost, a moc královská nenabyla vtší
vážnosti, když dva králové byli na míst jednoho.

Od doby, co král obyejn sídlil v Uhích, jeho

úad v Cechách záležel již jen v tom, že ustanovoval

jistý poet pán, v jejichž prospch se vzdával své

moci; ani v své volb nebyl svoboden a velmi asto
schvaloval jen osoby ode snmu zvolené. Roku 1508

na snme Svatojakubském žádal správc zemských,

aby ruih za ohromné dluhy, jež na korunu uvaleny
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byly lakotnými dvoany a obecným mrháním, a za

to vydal jim správu všech svých dchod. Nyní
konen abdikace byla úplná. Vitelé královi tvoili

jakýsi syndikát, jenž vykoisoval zemi nestydat
a nesmírn; až do nastoupení Ferdinanda I. krá-

lovství vydáno jest rot výdlká, kteí znásilují

všecky zákony, nedbají poteb nebo pání národa,

jejichž násilí a útisky urážejí zájmy veejné, dráždí

svdomí a vzbuzují odpor, jímž se dovršuje bezvládí.

Muž, jehož jméno sloueno je s touto dobou
vykoisování, jest pan Lev z Rožmitála. Zdenk
Lev z Rožmitála byl bratrovec královny Johanny,
manželky Jiího z Podbrad; jeho otec, jsa povahy
velice živé, hrál úlohu dosti znamenitou za posledních

událostí a založil moc svého rodu. Na poátku
Zdenk se pidržoval strany umírnné a pana Viléma
z Pernšteina, ale bu že to byla jen chytrost politická,

skrývající svou ctižádost a hledící pede vším
zjednat si spojenc', bud že stržen byl událostmi a

podlehl nákaze mravní, která za této doby pohltila

tolik obtí, záhy pemýšlel již jen, jak by využitkoval

úpadu moci královské k nasycení svých choutek po
vlád a koisti. Dostalo se mu chvály, že celkem

šetil forem zákonných, a obdivu pro jakousi snahu
o znovuzízení poádku veejného: — kterýž uchva-

titel, dobude-li úspchu prostedky nejhoršími,

nesnaží se potom, aby pokoením stran upevnil

své jmní? A není-li odbojníkem a nade všecky

nejhorším muž, jehož pokrytectví pevrací samého
ducha zákona doslovným šetením naízení? Jakým
právem chtl se potom dožadovat od druhých po-

slušenství zákona a jaké dvry zasluhovaly jeho

nálezy, když nikdy nebyl veden spravedlností než

svým prospchem osobním? — Nemaje vysokého
vzdlání, ale toliko podružné vlastnosti spiklence.
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nevynikal ani velikými zámry ani povzneseným
smýšlením ani širokým a jasným rozhledem du-

ševním, jimiž se jediné vyznaují praví vdcové
národa. Skromnou jeho zásluhou bylo, že od první

chvíle porozuml prospchm liquidace. kterou

Vladislav chtl uvalit na pány. V dob, kdy svolil

takto stát se rukojmím královým, jeho jmní bylo

prostedni; za nkolik let, i pi všech ohromných
summách, jež vydával n?. opatení svého pep3^chu

nebo na rozmnožení svých pívržencv, úroky
bájenými, jež bral a jež rozmnoženy byly ješt

všelikými užitky nedovolenými, stal se jedním

z nejbohatších pán v Cechách. A tento král, jejž

okrádal nestydat, byl mu vden za zdánlivou

jeho šlechetnost! Vladislav jsa popuzen opatrností

pana Viléma z Pernšteina a nejpoctivjších šlechtic,

podal se pln vlivu pana Lva až do chvíle, kdy tento

zabrav skoro všecky statky královské a opíraje se

o legie dvrníkv a stranníkv, ovládaje správu,

liž vyplnil svými stvrami, byl dosti silen, aby na
uzd držel všecken národ a vzdoroval samé moci
královské.^)

Jsouce povzbuzeny píkladem s hry, všecky

vášn sobecké se rozpoutaly; protože práva nebylo

více, ohrožené prospchy spoléhaly tohko na sílu.

Lev z Rožmitála podncoval všecky úchvaty šlechty

proti stavu mstskému: msta vešla ,v jednoty a

chopila se zbran. T5Tanst\á Zdekovo se opíralo

o katolíky: utraquisté, jejichž privilegia byla po-

pírána, sestoupili se k obran. Ze šlechty všickni,

jichž pýchu on urazil neb žádosti odmítl, povstali

proti tyranství, jež jeden z jejich druh chtl jim

uložit; pýchou uraženou byla vzbuzena v nich

úzkostlivost vlastenecká, tak že se pipojili k tm
poctivcm, kteí se upímn dsili následk této
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pro Cechy žalostné správy. Prudkost stran byla

zdvojnásobena a zmatkem prospchv osobních a

zápas stavovských utvoena situace tém ne-

rozešitelná.

Ke konci doby Jagielovc se zdá, že spolenost
opravdu upadá opt v barbarství; není již ani stran,

žádná skupina nemá programu skuteného ani

pevných povah, neustálé jsou pevraty politického

smýšlení, vné zmny, a v této nepetržité ad
smluv, válek, jednot, roztržek, v této nespoádané
smsi ideje vlastenectví a povinnosti každým dnem.

víc a víc ustupují prvotnímu pudu boje o život.

„Cechy," píše tehdáž spisovatel polský, jenž nám
zanechal zajímavé pamti o této dob, ,,jsou plny

odbojv a zmatk, stavové stojí jedni proti druhým,
všudy jednoty a strany: jedni hájí moci soud,
druzí nechtí poslouchat zákonv a nález, jiní ko-

nen radji loupí, než by se podinili spravedlnosti:

takto zem eská plna jest úkladv a všecka se ozývá
iomozem zbraní."

Však ke konci vlády Vladislavovy spojili se

rzní nepátelé pán Lvovi. Stav mstský nalezl

práv, eho se mu nedostávalo až posud, vdce
schopného k ustrojení jeho sil a k utvoení pravé

strany politické z toho, co tak dlouho bylo toliko

vratkou massou hnvu a záští. Kníže Bartolomj
z Minsierherka, vnuk Jiíka z Podbrad, náhodou
vržený do táboru stavu , mstského, záhy projevil

pravé vlastnosti vladaské. Nejsa svdomí píliš

úzkostlivého, obklopen jDodezelými dobrodruhy, na
míst veliké dstojnosti mravní ml rozum osvícený

a jasný; poznal, že síla pán Zdekova záleží toliko

v nedostatku svornosti jeho nepátel, a že neodolá

koalici prospch, jež urazil. Vynikaje V3>mluvností,

živostí demagoga a obratností dvoenína, oJ\OuzIil
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Pražany, vzbudil žárlivost stavu rytíského, který

s jakousi nedvrou sledoval politické a náboženské

zámry Rožmitálovy, a shromáždil kolem sebe etné
pány, kteí byli znepokojeni snahami náelníka
panstva.

Bartolomj z Minsterberka nezmohl nic bez

podpory krále; snažil se pouit ho o pravých jeho

zájmech, ukazoval na velikou úlohu, jaká jest mu
vyhrazena, a na sílu, jakou moc panovnická nalezne

ve spojení se živly umírnnými a pokojnými.

Vladislav byl již pemluven; snadno bylo pivábit

ho, ale tžko pimt jej k trvalému, úinnému spolu-

psobení. Díve než se to podailo, kníže Bartolomj
utonul I rozkotáním lodi, na níž se plavil po Dunaji

(1515). Od velikých jeho zámr bylo upuštno;
jeho zakroení však nebylo docela bez užitku, a od
té doby panu Lvovi a jeho stran v panstvu bylo

poítat s opposicí pevnjší a smlejší.

Následujícího roku (15 16) zemel Vladislav

prve, než se odhodlal k inu. Svou nerozhodnost

projevil i v své poslední vli. Za poruníka svému
synu ustanovil bratrance Bartolomjova, knížete

Karla z Minsterberka, rovnž vnuka Podbradova. —
Kníže Karel toužil po nástupnictví Bartolomjov,
ale na neštstí neml ani smlosti ani prozíravosti

a k stavu mstskému poután byl smlouvou o spolek

a podpory penžité. — TVle Vladislav, jak obyejn
si odporoval v svých skutcích, dal mu za spolu-

vladae na dobu nezletilosti Ludvíkovy Betislava

Šviliovského z Risenberka, horlivého katolíka a

oligarchu, a samého nejvyššího purkrabího Zdeka
Lva z Rožmitála, hlavního pvodce zmatku, ne-

us niitelného protivníka stavu mstského a potup-

nka moci královské. Práv tak jako mezi stranami

vnitrními Vladislav neodvážil se zvolit jeden ze
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spolk cizích, sviv vrchní ponienství a jaksi

odporuiv svého syna Sigmundovi Polskému a

Maximilianovi Rakouskému.

Jako by na schvál hledl zpsobit zmatek nad
zmatek. Bylo nejen skoro jisto, že král Polský i císa
se vynasnaží v svj prospch využitkovat moci jim

svené, ale jejich žárlivostí byla ochromována jejich

innost: rzné strany politické nebo náboženské

usilovn závodily získat je pro svou vc, pijímajíce

jejich rozhodnutí, když byla píznivá, a nedbajíce

jich, když se jim nelíbila. Maximilian i Sigmund b5'li

píliš zamstnáni, aby se mnoho zabývali zemí

eskou; bezvládí se jim líbilo, mže vydati jim

jednou korunu,, po níž dychtili stejn; Lev pál
katolíkm, a proto nemli žádného dvodu vážného,

aby maili jeho zámry: spokojujíce se platonickým

uznáním svých práv, zakroovali toliko za ídkých
píležitostí, a v skutenosti všecken vliv náležel pana
Zdekovi

Pan Lev kupil prohlášení vlastenecká dost

obratn, aby svými slovy získal mnoho lidí poctivých,

a evnivostí císaovou a krále Sigmunda cít se

bezpeným, rozdmychoval nepoádek k rozmnožení

svého bohatství. Mam nkolik pán prozíravjších,

prohledajíce jeho pletichy, naléhali na potebu úplné

promny politické: „Milí pánové," psal starý pan
Vilém z Pemšteina, ,,rate mysliti na toto království:

nebudeme-li ve svornosti všickni ti stavové, a práva

nebudou-li míti svého prchodu, všecka jednání

nemohou státi na základu stálém ani na bezpeném,
krále majíce vedle let nebudem ho míti, a zízení

v zemi žádné nebude dostatené, ani na he}tmanech

v kraj,ích co zavazovat bude bezpeno. Jest boží

dopuštní: od pohanv ani od kesanv z milostí

boží nejsme kaženi v tomto království: máme-li
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sami sebou je kaziti a pi tom i krále pána svého

mladého o n pipraviti? Jaká naše hanba i také

po našich smrtech jaké bude o nás pipomínání

v jiných královstvích a zemích!"') — Vtšina po-

slouchala domluvy starcovy kríc rameny. Nej-

poctivjší vyslechli je zarmouceni; co znamenala

slova? Jaké dvry zasluhoval konen Pernštein?

Zda nebyl sám nakažen všemi pedsudky svého

stavu a zda nepodporoval vtší ást požadavk
panských proti mstm?

Sjezdy však poslouchaly mnohdy hlas varov-

ných, a vtšina jich asto se prohlašovala proti

panu Lvovi; ale tak pevn byla založena jeho moc,

že vzdorovala všem útokm. Když snmy byly mu
nepátelské, prodlužoval rokování, unavoval trp-
livost svých protivník, až opanoval pole. Nepo-
dailo-li mu se pekazit usnesení protivné, nevšímal

si ho prost. Teprve po nkolika letech stavové ob-

drželi od správc seznam dluh královských.

Roku 1517 konen odstranno bylo regentství a

správa svena nejvyšším úedníkm: skromná
výhoda, Lev nevládl již jako poruník, ale jako

nejvyšší purkrabí. Dále trvalo nehospodáství.

Rožmitál na svou stranu získal pana Petra z Rosen-

berka, jenž ohromným svým bohatstvím, svým
jménem, slávou svého rodu v šlecht požíval

velikého vlivu; maje více než kdy jindy svou moc
zabezpeenou, nevázan se oddával všem vrtochm
svého sobectví a svévole.

Stav mstský nemoha se dokat kýžené pod-

pory od moci královsko, chápal se zoufalých pro-

stedk. Od boue roku 1483 Praha prosted krá-

lovství tvoila malou republiku demokratickou,

Vladislav nejen se zavázal sázet konšely podle

seznamu ekanc jeínu od obce navržených, ale ve
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chvíli, kdy vlivem Bartolomje z Minstcrberka se

sblížil se stavem mstským, propjil Pražanm
samým právo volit si své konšely. Podivným zp-
sobem obnovována moc královská. Vladislav ne-

rozumje nijak potebám vlády, chtl napravit zlo,

zpsobené pílišnými jeho ústupky šlecht, jinými

ústupky, jež nebyly mén nebezpené; pokus o re-

stauraci byl zahájen novou abdikací.®)

Konšelé jakožto pímí pedstavitelé msta
shodujíce se v svých ideách se spoluobany, vešli

od té doby v trvalé styky s nimi. Ve chvíli, kdy
šlo o samu jsoucnost obce, kdy všecka snesení

mohla vést k vyhlášení války, bylo pirozeno, že se

každého mšana dotazováno o rozhodnutí, jehož

bude mu snad hájit zbraní. Od té doby moc z veliké

ásti byla vykonávána od velikých obcí, jež

ovládány byly od vdc, jichž zásluhy i nedostatky

odpovídaly choutkám i duchu obecného lidu; tri-

bunové tržišt ani prudkostí ani nadáním ani vlivem

nestáli v niem za eníky snmovními. Z tchto
náelník demokracie mstské zvlášt dva svou

ohnivostí a obratností se povznesli na pední místo,

a jejich jest zásluhou, že stran, kteráž odporovala

rot vykoisující a vyssávající zemi, dala smlost
a jednotu, jichž se jí nedostávalo dosud.

„Oba," praví písa Bartoš, jenž o tchto udá-

lostech zstavil nám pamti vzácné jak listinami

vloženými tak pozoruhodné iminím užitým, „ne-

toliko v Praze, ale i ve všem stavu mstském jako

dv svtla vzešh, jsouce od Boha obdaeni osvíceným

rozumem a výmluvností nad jiné lidi."^)

Tito dva muži, kteí se na chvíli mih s mocí
pán nejnebezpenjších, a jejichž evnivost naplnila

Prahu hrzou, byU Jan Hlavsa z Liboslavé a Jan
Paiek z Vratu.
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Jan Hlavsa narodil se ve Stíbe z rodi
poctivých, ale chudých. Každému, kdo byl snaživý

a ponkud nadaný, nejjistjší prostedek dosáhnout

vyššího postavení kynul vstoupením na universitu

a poetím dráhy uitelské; mládí Hlavsovo bylo

tžké a trudné: dokoniv svá studia, býval kantorem

po školách, to jest uitelem pomocným, až uinil

ono štstí, tehdáž tak asté, že bývalo asi ped-
vídáno v úmyslech tch, kdo se vnovali uitelství.

Nezídka mladí mužové, došedše gradu na vysokém
uení, dostávali se k správ škol i vloudih se do

srdce nkteré vdovy ne sice mladé, ale bohaté; jejich

duch osvícenjší, jejich mrav uhlazenjší, nadje
dosáhnout takto vyššího postavení spoleenského
a zvlášt jejich mládí zdály se dostaten nahrazovat

jejich chudobu. Takto uitelé, obohativše se tako-

vými satky, ocitli se v stavu mstském a touto

cestou, ponkud podivnou, která však tehda nikoho

neurážela, zmlazována byla oligarchie mstská.
Staí mšané po nkterém reptání proti vetelcm
a nemilé jejich soutži promíjeli jim to, Tížívajíce

rádi jejich schopností a volíce je asto na úady
obecní. Hlavsa zba\'iv se satkem nejistého svého
postavení, zastával takto dležité úady a volen

hyv na konšelství v Praze (1502) brzo v nm držel

první místo. Nabyv vzdlání velmi rozsáhlého, byl,

pokud lze soudit ze zpráv dosti chudých o nm,
ducha vznešeného a mysh osvícené: nkteí z jeho

uitel na universit byli vychováni v škole huma-
nistv italských a jejich tení byla mu vehce užitená:
nauky nebyly mu cizí; usiloval o vydání krásné
bible v jazyku eském, velikým nákladem zjednal

smlouvu s tiskaem benátským, poslal dva korrek-

tory do Itálie, aby ídili práce; bible vydaná roku
1506 jest jedním z klenot písemnictví eského.
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Svou Štdrostí povzbuzoval uence a studia. Byl
ducha dosti prohlédavého, že poznal nedostatky
utraquismu, dosti smlého, že si pál jeho opravy,

a v echách byl jedním z prvních stoupencv uení
lutheránského. V politice, jsa vele oddán svobodám
obecným a rozhodný nepítel šlechty, zavrhoval

bezvládí, pracoval o úzké spojení stavu mstského
s mocí královskou a potebám vlády ochotn ob-
toval nkteré lánky programu demokratického. Pro
nepochybnou jeho oddanost k svobod náboženské,

pro jeho výmluvnost, bohatství, odvahu svovány
mu úkoly vážné, jimž on pln vyhovoval; ml etné
pátele, kteí zstali mu oddáni až do konce jeho

života. Ale práv tyto píliš povznesené jeho vlast-

nosti vzdalovaly jej od lidu, jenž po svém náelníku
žádal ei hlunjší, mén úzkostlivosti a více sm-
losti. Lidu zamlouval se lépe Pasek z Vratu, a tento,

akoli dlouho byl stoupencem Hlavsovým , snažil se

o jeho zatlaení. Jako mezi stavy tak i v mstech
otázky všeobecné se záhy splétaly se spory osobními

a prosted záští a evnivosti ustoupily do pozadí

vyšší a trvalé prospchy, tak že na ochranu svého

postavení šlechta i pedstavitel stavu mstského,
Lev z Rožmitála a Pasek z Vratu, vešli konen
v spolek pohoršilvý.

Jan Pasek pocházel z rodiny velice nuzné: jeho

matka bývala hokyn, a jako dít prý žebrával po
ulicích. Snad zkouškami za tchto prvních let teba
vysvtlovat jeho úspchy; vyrostl mezi lidem,

dovedl k nmu mluvit jeho eí, jeho duch se utužil

bojem a utrpením, ale velmi asto citlivost, ne-li

poctivost, porušuje se v tchto krutých zápasech

s bídou. Jisté zámožnosti a velké povsti nabyl si

reováním pi soudech zemských. Jakožto mistr

vysokého uení a „nejvyšší písa radní" pokládán
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byl za \'ýbomého eníka a za vynikajícího obhájce;

vskutku sami . jeho protivníci svdí o jeho vý-

mluvnosti a bystrém duchu. Byl prudký a vášnivý,

povahy násilné a nkdy surové: tím zrovna se líbil

lidu práv tak jako svou výmluvností a ilostí;

ostatn si pi své drsnosti zachoval onu chytrost a

obratnost, jimiž se dobývají srdce a udržují strany.

Opíraje se o ezníka Zigu Vaníbkovic, zstal po
nkolik let pánem hlavního msta, pohrdaje hrozbami
správc zemských a vzdoruje rozkazm královým.

Jeho služby po dlouhý as ospravedlnny byly jeho

oblíbeností v lidu; hlavn jeho zásluhou v samé
Praze zdržováni byli zrádcové nebo zbablci, kteí
by jinak byh šlecht obtovah prospchy stavu

mstského; zvítziv nad evnivostí, jež oslabovala

Staré a Nové msto rozdlením jich, pod touže správou

spojil ob msta v jedinou obec. Jsa jist oddaností

vehké obce, opíraje se o radu, v níž ml toliko své

pomocníky nebo dvrníky, provedl to, eho se

neodvážih králové, a proti šlecht postavil nepe-
kroitelnou ohradu; potomstvu sluší nezapomínat
toho. Zatím odpor stavu mstského neml jiného

výsledku, než že rozmnožen byl zmatek; ale msta
príhš dtkliv potebovala poádku i bezpenosti
a musila se brzo vzdát onch svých požadavk,
jimiž byla poškozována jednota národní, a Pasek
ochranou jich zachoval pro budoucnost vzácné

prostedky a moci královské silné spojence pro dobu,

až by si uvdomila ponkud své povinnosti.

Ovšem ve chvíli, kdy se král chtl ujmout vcí
veejných, Pasek byl jedním z pedních protivník,
jež mu teba bylo odstranit. Takový následek ne-

vyhnutelný vyplýval ze zmatku ideí a z pokroku
nauk feudálních; protivníci šlechty pijímají její

program, práv tak, jak ona, necítí svých povinností
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k vlasti a v prospch ádu veejného nechtí obtovat
ani ást své samostatnosti. JestJiže se v zápase

mst se šlechtou historie k^oní na stranu stavu mést
ského, nedje se to proto, ím on jest a co chce,

ale prcto. že samými svými podmínkami životními

byl by brzo pinucen zmnit své chování. — Jen
bylo by mu teba bývalo jiných náelník než Paska.

Ten mimo vli neml nic opravdu velikého, co staí

jen pro agitátora; ale nebyl ani ušlechtilé mysli ani

povzneseného ducha, jichž potebuje reformátor.

Chtl dobro, ale splétal je s vlastním svým panová-

ním; touže po nejvyšší moci, nepohrdal bezvládím,

jen když pipadl mu pední úkol; neznaje žádné

poteby mravní, užíval utraquismu, aby upevnil své

panství nad lidem, ale nelnul k nmu pes píliš

svdomit a neváhal se ho odíci, jakmile zpozorov^
jakousi výhodu ve sblížení se s ímem: zkrátka

nedostaoval své úloze a dílu, jež konal.

Zatím znovuzízení strany stavu mstského
za vlivu Hlavsova a Paskova i pokrok opposice

proti správ pán Lvov byly stejn píinami
bezvládí. Nebylo žádné vlády: strany jsou ozbrojené,

soukromé jednoty válí proti sob; hrad Pražský

s dly obrácenými proti mstu mají v rukou spolu-

vinníci Rožmitálovi; pouhé oznámení o boui mstské
budí nepokoj a hrzu ve vší zemi; cesty znepokojují

lupii, snmy neužitené matou se pohoršhvými

výjevy, dan bu se nescházejí neb obohacují toliko

nejvyšší úedníky, sjezdy krajskými nahrazována

moc ústední. Nahoe me v rukou zlodj, na dole

sedláci i)pjící pod tíhou všeobecné bídy.

Jak by podobné podn:ínky politické nebyly

mely zhoubný vliv na mravní a duševní stav zem?
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Dlouho a vítzným bojem s církví katolickou

vzbiizena byla u Cech, jak již pipomenuli jsme za

vlády Podbradovy, vedle živého citu pýchy národní

jakási divoká plachost; v dob, kdy moc dvoru ím-
ského, teba cit náboženský valn byl oslaben, ješt

byla nepoprna, Cechové svým kacístvím postaveni

byU jaksi mimo zákon; na tento ostracism odpovídali

pyšnou zdrželivostí, vyhýbajíce se cizím universitám,

kde by se byli potkali jen s nedvrou neb urážkami.

Ani pokrokem reformace nmecké styky Cech

s ostatní Evropou nebyly hned obnoveny, a stalo

se tak až v druhé polovici XVI. století zásluhou

hlavn Jednoty bratrské, že se úastnily opt ile ji

všeobecného ruchu vzdlanosti. Tím si vysvtlíme,

pro tak pomalu pociovaly úinky renaissance a pro
po dlouhou dobu z ní erpaly tak malý užitek.

Zatím humanism uveden byl do Cech okolo

polovice XV. století jedním z nejstkvlejších, ne-li

nejznamenitjších pedstavitel nových ideí, Ene-

ášem Sylviem; on založil v Cechách školu a ml tu

pravé žáky v Janu z Rabsteina, Václavu z Buckova

a ve výborném mathematiku Janu Šindeloví}^)

Dopisoval si dále s nimi, a ani roztržka jeho s Pod-
bradem nepotlaila zcela tchto svazk. Naopak
pední humanisté, jsouce mén snášeliví nežli papež,

se špatn tajeným opovržením se odvraceli od tchto
sektá, kteíž opo\T:hujíce titmostmi literárními,

se zálibou se zabírah zastaralým vzdláváním theo-

logie. Jejich opovržením jen ješt víc oddalováni byli

Cechové, jejichž náboženskému vzntu pstování
starovkých nauk páchlo jaksi pohanstvím. Ochrana
Eneáše Sylvia neoslabila zajisté jejich pedsudk
i zachovávali vrozený odpor proti všemu, co pi-
cházelo z Itálie a bylo v bližším nebo vzdálenjším
styku s mocí papežskou. Takto po dobu dosti dloal •»

Denis-Vanura. Konec samostatnosti eské I. 27
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humanisté eští vycházeli skoro jen z katolík, kteí

nebyli zdržováni týmiž ohledy a kteí byvše vy-

loueni více nebo mén pímo z vysokého uení
Pražského, musili dokonovat svá studia v cizin.

Z Nmecka a z Itálie pinášeli si zálibu k starým

jazykm, znalost latiny a nadšení pro vdy; mnohým
nechyblo ani vdomostí ani nadání: jeden z nich,

Bohuslav Hasišieinský z Lobkovic, získal velkou

povst a zaujal estné místo ve spolenosti huma-
nist.^)

Bohuslav z Lobkovic svými pednostmi i svými
nedostatky pedstavuje dosti pesn snahy školy

italské v echách za této doby. Nejlepší a nejupím-
njší byla náruživá jeho záliba pro vci duševní;

s tohoto hlediska zasluhuje být pirovnán k nej-

proslulejším žákm renaissance: ,,Dosléchám," píše

píteli svému Adelmannóvi, ,,že jsi z náchylnosti

k umní do Gallie odešel: i chválím vysoce úmysl
tvj; nemžeme zajisté tch málo dob nám zde

na svt popraných lépe užíti. Neb jestU se kupci

z pouhé nadje zisku do nejzazších konin zem
ubírají a dobrovoln-li všecky nesnáze a nebezpe-

enství podnikají: pro bychom my se mnedle

odstrašiti dávali od pohledávání poklad nade

všecky pozemské nejskvostnjších?"^^) Svým pí-

kladem pedcházeje prošel Egypt, Menší Asii, Pelo-

ponnés, Sicílii, pronikl až -do Karthaginy pátraje

všude po rukopisech. Jeho dm byl medou akademií,

jeho knihovna byla tak bohatá, že žádná z nmeckých
se s ní nemohla mit; po všem svt ml jednatele,

jimž uloženo opatovat mu knihy, a tisíc dukát za-

platil za rukopis Platonv; ped svou smrtí odkázal

znamenitou summu penz na udržování svých sbírek.

- Ušlechtilé zabývky šlechetného lovka; ale

záliba pro vdy nevyluuje vždy nkterou profsted-
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nost duševní. Bohuslav byl dilettant stídmé ceny

a nic více. Jeho odlouenost od svta byla tém
úzkosthva;,v niem se nepotkal se zdarem, protože

jeho snahy byly pnhš mnohé. Po nkolika letech

pi dvoe Vladislavov ztrávených, když nedo-

cházel kýženého úadu, rozmrzen vrátil se na své

statky. Honose se svým pravovrím, uveejnil

rzné traktáty proti kališníkm a proti bratím,

jichž ostatn neznal ani. Jeho vrnost dvoru ím-
skému špatn byla odmnna: byl zvolen za biskupa

Olomuckého, ale papež Alexander VI. dal pednost
jednomu ze svých milcv italských. Ani Musy ne-

pály mu více než politika nebo církev: nkteí
kritikové chválí jeho satiru na mravy Cech; ^^) je

to sple všední a matná, aniž stálé její reminiscence

jsou vyznaeny nkterými rysy pozorování vzatého

ze života. Jeho epigramy mají vtší cenu, jsou

kratší. Miloval zemi eskou a želel jejího úpadu, ale

jeho abstraktní a literární vlastenectví nemlo síly

a ráznosti: ,,Vydávám se zcela snadno za Nmce,"
píše, ,,a jsem tím hrd"; svou prostoduchostí pobu-

uje svého pítele, od nhož dostává se mu dtky.
Pracoval velmi horliv o povznesení katolictví

v Cechách a rozhnval se s jedním ze starých svých

pátel, s Viktorinem ze Všehrd, pro satiru na Ale-

xandra VI., jež jemu byla popisována, ale byla to

u nho vc spíše slušnosti nežli pesvdení; nicmén
vánek snášelivosti, kterýž oživuje díla starovká,
nezmnil sic, ale zmírnil aspo jeho víru: ,,V svo-

bodné zemi, svobodní musí býti jazykové," píše

panu Petru z Rosenberka, ustanovenému od Vladi-

slava za správce království eského. Jak srovnat

tuto svobodu s poslušností dvoru ímského? Jeho
duše prostá neinila si nikdy této otázky a nepo-

zorovala nikdy odporu. V skutenosti byl spíše

27*
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latinista nežli humanista a ze starovku znal spíše

literu nežli ducha; jakožto pracovitý a skromný
žák Ciceronian ml sice pátele, ale neml vhvu;

sám si stžuje do posmšk, jimiž zahrnováni jsou

lidé, ,,kteí mluví jako z knh" a ,,mudrují po
latinsku".

asto staletí uplynula díve, než renaissance

nesla své ovoce chutné a než duch národ moderních,

školou starovkosti povznesený a oištný, závodit

mohl s veledíly ímanv a ekv; Cechy, byvše

zachváceny strašnou bouí, z ady národ zmizely

píliš rychle, aby dokázaly, co zmohou; ale pi
vší své dobré vh Bohuslav a jeho pátelé byli

prostedními poáteníky, a humanism, z ásti jejich

vinou, byl jen zábavou nkolika umlstkáv
a nestal se vysokou školou vychování a pokroku

obecného.

Za této doby lhostejnost, málem ekl bys

odpor k tmto studiím marným a podezelým, je

takový, že vtšina peklad dl starovkých za-

chována jest jen v rukopisech. Mezi prvními tišt-

nými knihami eskými zaznamenat lze ze skuten
starovkých jen bajky Aesopovy. Ani pozdji

žádná knihtiskárna neopatuje dležitjšího vydání

klassik v pvodním znní nebo v pekladu. Když
se Sigmund Hrubý z Jelení chce vnovat studiím

eckým, opouští Cechy a usadí se v Basileji, kde

se sdruží s proslulým tiskaem Frobeniem. Uenci
hoekují trpce nad nevzdlaností svých krajan:

ale zatím sebe samy mli by vinit ze svého nezdaru

;

jejich vda z vtší ásti jest titrná a povrchní,

skoro nikdo z nich neumí ecky, jejich peklady
spisovatel hellenských jsou poízeny z peklad
latinských, jejich vkus je všední; ze spisovatel

latinských nejvíce si váží tch, kdo jsou nejmén
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pvodní, Seneky a pedevším autor stedovkých,
Petrarky, Vally, Pontana atd. Ideami se nena-

dchnou, baví je toliko rhetorika a elegance školská,

latinismy peplují své spisy eské nebo tváíce

se, jako by opovrhovali jazykem eským, píší jen

latin. Výstednosti málo nebezpené a málo trvalé:

z tohoto dlouhého styku se starovkem prosa eská
zachová si obšímost a soumr period a jistou vzne-

šenou mnohomluvnost, jimiž se oznauje zlatý vk
literatury eské; ale zatím záliba pro starovk
nemá jiného výsledku, než že nkteí velmi nadaní

spisovatelé jalovými híkami slovesnými vy-

erpávají a oslabují život duševní.

Za této doby pravé pedstavitele renaissance,

jichž innost byla by plodnou a vliv šastným, ne-

sluší hledat mezi uenci z povolám, ale mezi stát-

níky a politiky. Vladislav pedcházel píkladem;
rád volal k sob spisovatele, i byl milovník umní;
v jeho okolí páni a rytíi, asto dosti málo vzdlaní,

chápaU užitenost studií a páli jim. Bohatství

a moc, dlí-li se pokolení od pokolení, zjemují
ducha a vzbuzují cit pro krásu: když synové jsou

ureni k slavnému povolání, jak by se nehledlo,

aby byli pripraveni k svým úkolm a k svému
štstí? A jaké lepší školy nad školu starých spiso-

vatel? Ctibor z Cimburka, neznající jazyka latin-

ského, dal si peložit spis Platonv o státu; Vilém
z Pernšteina svému synu dal za vychovatele pro-

slulého latiníka Jana ešku, který na jeho rozkaz

pekládal do eštiny výatky z filosofv a mora-
list starovkých. Tento dosti volný peklad,
psaný mluvou jadrnou a ráznou, získal velikou

povst, došel trojího vydání a stal se jakousi pí-
runou knihou sloužící k vychování nkolika po-

kolení; výatky byly voleny s vehkou dmyslností.
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a mládež mla v nich mnohem chutnjší stravu,

než jaké by jí byla poskytla kuchyn scholastická.

Nkten chtjíce hloubji proniknout v zná-

most starovku, zakládali sbírky a velikým ná-

kladem shromažovali knihy. Z rod, které se pro-

slavily svou zálibou pro vdy, žádný nezískal

si vtších zásluh o Cechy nežli rod pán z Bos-

kovic; Ladislav z Boskovic na svém zámku v Mo-
ravské Tebové založil knihovnu a dležité sbírky;

oba jeho brati Beneš a Dobeš dali do eštiny pe-
ložit djiny Cech od Eneáše Sylvia; i ženy z toho

rodu byly zachváceny touto horekou osvtnou a

Marta z Boskovic pobouila katolíky, uveejnivši

v dob pronásledování Jednoty roku 1507 svou

Obranu bratí eských, plnou uenosti a dvtipu.
Snadno bylo by možná uvést více jmen, i vy-

svtlíme si, jak jeden z muž, kteí nejlépe poznali

minulost eskou, pi pohledu na toto hnutí byv za-

chvácen jakýmsi nadšením, prohlásil, že v žádném
vku království eské nemlo tolik muž uených
a vzdlaných studiem starovku. — Není pochyby,

že vlivem vzdlanosti antické ideje lidskosti, šlechet-

nosti a dobrotivosti získaly tenkrát dosti hojných

stoupencv, Cím bylo nkterým pánm uení
Jednoty bratrské, druhým se staly vdy starovké.

Ideál spravedlnosti a laskavosti, jež doporuují

svjhn dtem v svých naueních, nalezli u spiso-

vatel eckých; od nich se nauili snášelivosti, úct
k dstojnosti lidské, šlechetnosti srdce a povzne-

šenosti mysli.^*)

Pokušení jest veUké, z tchto jednotlivých a

dosti etných pípad vyvodit povšechný úsudek,

a vlastenectví spisovatel slovanských tomu ne-

odolalo vždy. A pece, pozonijeme-li ne již nkteré
osamocené pípady, ale celý národ, jaký pokrok
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mžeme vytknout? Zda mravy jsou jemnjší?

city ušlechtilejší? neb aspo, jelikož pokrok mrav-

nosti veejné neodpovídá vždy rozvoji osvty, zda

myšlenky jsou smlejší, vzdlání svobodnjší a

rozšíenjší? — Bdal není možná žádné illuse,

žádné pochybnosti: páni jakožto ochránci vd ne-

mají více vlivu na celkové smýšlení veejné nežli

humanisté katolití. Jsme v plném stedovku,
staré methody pevládají, dávné ideje se neustále

omílají, opotebované formule opakují. Za vlády

Podbradovy, pi vší prostednosti spis, bylo

aspo jakési vení myšlenek, bylo lze doufat v úsvit:

od té doby únavou, nepoádky a osamocením

myšlení eské klesá samo sebou a ovládá jen všednost

a nízkost.

Skoro všecka innost duševní i nadále pestává
na bojích scholastických, ale nástupci reformátor

nechápou více smyslu problém petásaných.
Rokování se zmenšuje jak pedmty, jichž se týe,

tak hodnotou lidí, kteí je vedou: díla polemická

jsou již jen rozvláným opakováním starých trak-

tát, ale bez zápalu a pesvdení, jimiž poutala

ješt tato stará díla. Strany sbírají staré obžaloby,

irií sob t}'též v^ýitky. Jací to nástupcové Roky-
canovi, Jakoubka ze Stíbra a Pavla z Žatce, kteí

zstávají tehdáž svtly utraquismu, a jejichž

povst a dlouhá autorita smutn objasují nedo-

statek strany! I menšiny, u nichž se z poteb}^ ži-

votní udržuje obyejn více neodvislosti a ilosti,

usínají, jsouce zachváceny všeobecnou ztrnulostí.

Katolíci k obnovení své moci spoléhají jen na šastný
výsledek pletich nebo pevratu státního, admi-

nistrátoi arcibiskupství Pražského nemají jiné

Starosti, než jak by zachovali klidné držení skrov-

ných statk, jež nepropadly konfiskacím. Náelníci
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církve se smíili se svou porá?l:ou: k upokojení

svého svdomí Alexandr VI. roku 1499 posílá na

Moravu velkého inquisitora nmeckého Henrika

Institoris: ten však nepináší v svj úad ani horli-

vost ani pesvdení, nezná situace, nestuduje uení
svých nepátel. Jeho knihy plané a nicotné nejsou

s to, aby nkoho pivedly k pestupu, tím mén.
aby zabránily odpadání; po dvou nebo tech letech

polemiky neslavné upouští od práce, o jejímž vý-

sledku se neklamal, a opouští Moravu. Biskupové

v okolí Vladislavov ,,astji o pozemských než

o nebeských poldadech mluvívají, krásotinek astji

než jména svatých z úst vypouštjí"; nejlepší jsou

ti, kdo v pstování vd pohanských zapomínajíce

na úkol svého povolání, ,,s Plautem a Vergiliem

se více než s evangelisty obírají, bedlivji se do-

ptávají po spisech Epikurových než po papežských

zákonech".^) Uplyne tém století než katolíci

vážn obnoví boj proti kacíství, a bude teba, aby
církev byla otesena reformací, a aby v jesuitech

nalezla nové obhájce. Též u bratí, a jejich produkce

jest ilejší a svdomí náboženské živjší, jiatrný

jest úpad. Která jména u nich zasluhují být vj'-

znaena za té doby vedle Chelického nebo vedle

spisovatel pozdjších jako vedle Augusty, Blaho-

slava a Komenského, kteí jazyk eský povznesou

na tak vysoký stupe dokonalosti? Lukáš je za-

jisté spisovatel plodný a uený a theolog mocný,

ale e jeho spis nejastji bývá neuritá a temná
a nesvdí o vzácném nadání spisovatelském

Akoliv uenci vnikli již do Jednoty a pe-
mniU ji, bratí nicmén vycházejí ješt -a budou
z vtší ásti vždy vycházet z lidu, ze sedlákv
a robotník; po dlouhou dobu zachovávají jakýsi

neuritý strach vyššího vzdlání duševního; úsilí
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skoro staleté a píklad refoTmátor cizích zmírm
tuto plachost, ale nikdy neznií ji úpln. Zstanou
sektou „prostých srdcem", vždy se budou vyhýbat
nejvyšším a nejtžším otázkám, neporozumjí nikdy,

že uení nemže dosíci trvalého úspchu, jestliže

neeH vehkým problémm osudu lidského.

Ostatn tím nedostatkem za této doby trpí

Cechy celé: zvláštní to neshoda, že v zemi, kde
hádky náboženské tr\'aly neustále, nedosplo se

k vyššímu zkoumání. Výstelky scholastiky od-

vracejí od filosofie, pozornost se ztrácí v podružných
podrobnostech, tvrí síla se rozptyluje v plodech

nepatrných; je tu jen vnjší ráz filosofie. Na uni-

versit pražské není již ani pravidelných pednášek
theologických.

Co si zachovalo toto proslulé uilišt z minule

své slávy, a co se stalo se zámrem Karla IV.?

Doufal zídit tu veliké ohnisko osvty, jež by oza-

ovalo jak Nmecko tak zem slovanské a bylo

místem, kde by se stýkala vzdlanost západní

s východní: na chvíli se tyto tužby uskutenily;

z nejvzdálenjších zemí picházeh žáci. tisíce stu-

dujících se tísnilo v lavicích universitních, a vysoké
uení Pražské závodilo s universitou Oxfordskou a

Paížskou. A nyní ?— Jeho žalostným úpadkem tém
se pedstavuje duševní pokleslost zem eské. Je-

diná fakulta artistická žije ješt, neboli, lépe eeno,
ona jediná nebyla potlaena. Jakási renaissance,

ež se ukazovala za doby Podbradovy, nezachovala

se dlouho; od smrti ehoe Pražského, který za-

vedl nová studia na vysoké uení, brány tohoto

starostliv se uza\arají vli\-m humanistickým,

a dále se s chloubou užívá starých method. Nkolik
málo žák dímajících asi pi desíti prostedních

professorech; uitelé a žáci závodí v nedbalosti;



— 426 —

po nejvtší ást roku není zkoušek; vtšina profes-

sor jsou starci, kteí nekonají svých tení; ped-
stavují pravoví utraquistické v podob nejnuznjší

a nejobmezenjší, úzkostlivé a svéhlavé, nejisté a

podhlídavé. Jsou velmi chudí, protože vtšina
jejich dchod byla zabavena, dávají se v žaloby,

svými náky zahrnují snmy, kteréž odpovídají

sliby, na nž se však vždy zapomíná; správa a

obrana jejich skrovných píjm zabírá všecku

jejich horlivost; zastaralá pravidla, jimiž jsou

vázáni, a žárlivost jejich kolleg pekáží úsilí tch,
kdo se odváží rušit tento hluboký spánek. ^^) Proto

lidé nadaní, kteí zabloudili do. této nekropole.

Pasek z Vratu, Kornel ze Všehrd, pozdji Brikcí

z Licka, rychle ji opouštjí, aby v jiných úadech
upotebili lépe svých schopností.

V zemi neustále zmítané válkou obanskou,
spoutané tsnými dogmaty náboženství formali-

stického a nepokojného, kde studia nemají ani

bezpenosti ani stediska ídícího, kde síly tvrí
ostatn jsou oslabeny pevahou hádek nábožen-

ských a odpadlictvím dosti hojného potu spiso-

vatel, jichž nejvtší ctižádostí jest napodobit cice-

ronskou uhlazenost humanistv italských, chybí

všeliké podmínky potebné ku pokroku vdeckému
nebo literárnímu a skuten — v dosti velikém

potu spis z tohoto století nám zachovaných
vtšina se vyznauje jen všedními myšlenkami a

nízkou formou; nejlepší mimo nkteré ídké výminky
nevynikají nad slušnou prostednost.

astjší a snadnjší cesty mohly vzbuzovat

zvduchtivost: skuten v knihovnách chová se

dosti hojn rukopis vztahujících se k botanice a

lékaství; hvzdáství, jež bylo vždy velice oblíbeno

na universit Pražské, zachovalo si ješt nkolik
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namenitých pedstavitelv: od zavedení knih-

tiskaství každý professor vydával pranostiku.

Tyto pranostiky neb almanachy byly oblíbeným

tením lidu: jejich obsah byl dosti rzný, a asto
nalézáme v nich zprávy historické. Zajímavý byl

také pokus Mikuláše Klaudiana, který roku 1518

vydal první mapu Cech. Zárove peloženy byly

do eštiny nkteré z pedních vdeckých prací

cizích. — Plodnost spíše zdánlivá nežli skutená.

Ve vtšin tchto knih marn hledáme pesného po-

zorování nebo duchaplných hypothes; nejastji

jsou to jen kompilace bezcenné; díla lékaská jsou

sbírky smšných pedpis lékaských, a obliba

spisv astronomických vysvtluje se spoustou

povry a pokrokem astrologie.

Krásná Uteratura jest ješt bídnjší. Dávná
poesie národní, která vycházela pímo z duše a

erpala z hlubokých zdroj nadšení národního,

jest vysílena a opovržena;^') na její místo nastoupila

díla školská, jednotvárné a chladné nápodoby
ciziny. Hynek z Podbrad, nejznámjší básník

této doby, z nmeckého písemnictví pejímá látku

svého ,,S n u májového"; nkolik roztomilých

veršv a nkteré malebné podrobnosti velmi ne-

dostaten zakrývají nedbalost formy, všednost

a nesprávnost slohu, prázdnost a nudu líení,

abstrakce a allegorie a obzvlášt délku. Žvatlavost,

tato zlá stránka literatur v úpadu, je také velikým

nedostatkem vtšiny spis za této doby. Díla se

prodlužují do nekonena, za verši následují opt
verše nevkusné a prázdné, aniž jediná uritá po-

drobnost, jediný rys básnický upoutá matnou
pozornost. Nákazou zachváceni jsou duchové nej-

ráznjší a nejpevnjší, jakmile se odváží tvorby

umlecké. V „H ádání Pravdy a Lži" od
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Ctibora Tovaovského z Cimburka rozmluva jde

za rozmluvou se zoufanlivou všedností a osoby
beztvárné a neskutené zaplavují nás množ-
stvím výklad zmatených a ztuhlých: hteratura

didaktická a scholastická nemá snad památky
odpornjší, a bezdky se namítá otázka, jak

všechny tyto tlachy machy mohly vyjít z téhož

péra, jež psalo biskupu Olomouckému list tak prostý

a svou pesností tak rázný. ^^) Poesie lyrická není

ani osobitjší ani mén unavující. Staré mystérium
zmizelo a nové drama ješt se nezrodilo, i jediný

pokus toho druhu, jejž lze uvést, je peklad z ja-

zyka nmeckého. Historie nemá jména, které by
mohlo, i jen z daleka, být pirovnáno ke jménu
polského Dlugoše neb uherského Thúrócze; za

pedešlé doby Pavel Židek, a práce jeho jest

malé ceny, aspo podnikl dílo všeobecné: po nm
již jen letopisci smutn vypoítávají rok za rokem
smlé kousky, ptky, zázraky a mory. Knihy
nejrozšíenjší jsou stále staré romány, jež každým
novým spracováním se prodlužují a jsou nudnjší a

tesknjší, román o Alexandru Velikém, kronika

trojanská, Belial, život Adamv. Seznam se roz-

množuje legendami nov podle vzoru nmeckého slo-

ženými, a v této literatue chatrné mizejí víc a víc

upomínky národní. ^^)

Doba Jagielovc nemla by skuten ani jedi-

ného spisovatele, ani jediného díla bez velikých

prací právnických, které vším právem zstávají

chloubou této doby. Ve chvíli, kdj^ se nový stav

politický a spoleenský zizoval na zíceninách

ád prvotních, každý v starých zvycích hledal

záruku pro své výsady nebo záminku pro své

úchvaty; duchové zbystení spory pohtickými

porozumli lépe jejich smyslu a vroucí vlastenectví
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vnukalo jakous úctu pro tyto svdky moudrosti

pedk: tím si vysvtlíme onu velikou práci u vy-

dávání pramenv a výklad, která trvá po celé

XVI. století a vzbuzuje po dnes obdiv potomstva.

Zízením zemským krále Vladi-
slava 11.^°) se zahajují veliké svody zákon;

vyložili jsme, jaký duch oživoval jeho pvodce
i osudné toho následky; chybí mu ovšem jasnost,

dslednost a pesnost, jakých obyejn poža-

dujeme po zákonníku; je to první pokus, velmi

neúplný a dosti nejasný, jehož složení neovládá

žádná mj^šlenka filosofická; ale v tomto úsilí se

tají zajímavá snaha, z nález soudních a ze starých

naíízení stanovit nkteré všeobecné formule ádu
soudního a práva.

Hlavní skladatel zíížení zemského byl Albrecht

Rendl z Onsavy, jehož obojetnou úlohu jsme po-

znah. Dva druzí právníci, vyrovnávajíce se mu
zkušeností, vynikají nad nho hlavn poctivostí

snahy a šlechetností mysli, Ctibor Tovaovský
z Cimburka a zvlášt Viktorin Kornel ze Všehrd,

jeden z nejvtších duchv a nejlepších srdcí, jaké

kdy zrodily Cechy.

Ctibor byl jedním z nejslavnjších pedsta-

vitelv oligarchie moravské: šlechtic v nejlepším

slova smyslu, mající nejvelejší cit pro práva

šlechty, svdomitý v svých povinnostech, nepítel

bezvládí práv tak jako pívrženec písného poadu
stav, svým vHvem zachovává mír na Morav a

zizuje na pesných a pevných základech vládu

panských rod. Jestliže osudy markrabství v XVI.
století jsou mnohem-mén boulivé nežU v Cechách

samých, zásluha toho náleží ásten panu Ctiborovi

z Cimburka, jeho radám a tradicím, jež založil.

Kniha Tovaovská, již napsal na žádost druhých
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pán, jest pravou knihou pamtí právnických'

máme tu obraz spoleenského života na Morav
vykreslený mužem, který jej znal výten, a který

líí jen to, co byl spatil na své oi. Proto také pi
jednotvárnosti nkterých podrobností, pi nesná-

zích jazyka ješt docela ne ustáleného, pi nkolika
pokléscích slohových a pi nkterých rysech po-

nkud siln pehnaných, jest pravým osvžením
a okouzlením, když se po zmatené všednosti lite-

rát z povolání potkáme s tímto mužem inu, který

mluví toliko o tom, co zná, a jehož sloh prostý a

pevný, zdobený píslovími a obraty lidovými, proudí

z opravdového smýšlení národního.

Ctibor je šlechtic, Všehrd naopak se zne-

pokojuje a zarmucuje z úchvat šlechty. O nm se

eklo, že jest demokrat, ale tím se pesnost obtuje
oblíbené antithesi: neupírá šlechticm ani jejich

privilegií ani pevážného vlivu na vci veejné; ale

jeho vlastenectví vzdlané se leká zavedení zákon
cizích a feudálních, kterými se všude nahrazují staré

obyeje slovanské, a má rozum píliš bystrý, aby
nepozoroval nebezpeí vlády, založené na ponížení

moci královské a na utiskování veliké massy lidu.

Není ani fanatikem ani hrdinou, vždy na pouhou
výhržku umíruje svou opposici proti oligarchii,

ale mužem poestným, neschopným porušovat

prameny, aby získal píze vítz nebo zradil to,

co pokládá za pravdu. Nezastával nikdy jako

Ctibor nejvyšších úadv, ale v svém úad pod-

ízeném užíval také starých pramenv, a nikdo

nad nho neznal jich lépe. Nad Ctibora vyniká

Všehrd svým vyšším vzdláním a hlubokým po-

znáním spisovatel starovkých. Bohuslav Hasi-

šteinský z Lobkovic, s kterým zápasil o prvé místo

mezi humanisty eskými, pomstil se mu epigramy
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a vytýkal mu chybnou jeho quantitu; jestliže

skuten Všehrd mén lehce skládá verše latinské,

jest opravdovji prodchnut duchem renaissance,

a od právník ímských pejal nco jejich vzneše-

ného, zdravého a hlubokého rozumu. Jenom že

u nho studium starobylosti jest osvíceno a pro-

háto vlastenectvím: nikdo neporozuml lépe oby-

ejm eským, protože nikdo v svém srdci nechoval

velejší lásku k svému národu a jazyku. — „Bych
sto jazykóv ml a tolikéž úst, železný hlas a mdné
peie, nemohl bych ani vymluviti ani vypsati,

jaké jsú chvály hodni Cechové staí, zemi eskou
spravujíce, kteíž jsú tak spravedlivá, tak dosta-

tená a tak potebná sob i ddicóm svým práva

V5miyslih." ^^) — Neustává v chvále jejich mou-
drosti, jež jest nad rozum Udský, a jejich díla, jež

nazývá vnuknutím ducha svatého. Na nkterých
místech jeho knihy vyznívá chlouba cis hrdin-

ských a vítzství zázraných, jimiž Cechy byly po-

vzneseny na takový stupe slávy. ,,Zem eská,"
praví k Vladislavovi, jenž tak neobratn mrhal toto

bohaté ddictví moci a slávy, ,,od založenie svého

až do tohoto asu jak položeniem okolnie zem pe-
vyšuje, tak mužností lidí z ní pošlých, kdyby muž-
nosti té proti nepátelóm svým, ne sami proti sob
užívali, i spravedlností práv, kdyby je v své pevnosti

nepohnut držeti chth, daleko a velmi pesahá."
Kolikrát dokázali svou mužnosti Zem kesanské
i pohanské zakusily to daleko široko, i ženy eské
se proslavily svou stateností; kdykoUv se Nmci
odvážili vpadnout do zem, byli s hanbou vyhnáni;

nejen kronikái eští velebí jejich hrdinství, ale

i nepátelé a cizinci, a jaká jest vtší sláva nežli

chvála z úst pemoženého? Je-li teba uvádt
jmých svdectví: zda tém všecka knížectví okolní
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i království nkterá nebyla v manství a službu

uvedena? Akoliv skrze nkteré krále eské z manství

jsou propuštna, však rozumem a mužností i zku-

šeným umním ve válkách a zvláštní šastností,

kterou jsou Cechové veliké krále, mocné a velké

zem pemáhat pivykli, zase mohou být pivedena
k manství prvnímu. Dlužno tedy se vystíhat

chyby nkdy spáchané a pidržet zákon nedopou-

štjících Nmcm a jiným cizincm v zemi eské
se sadit, koenit a rozmáhat: zdaž tito nepedcházejí

nás píkladem? Cizinci, Nmci ,,totéž Cechóm
. v svých zemích inie a žádného echa nikdež žádným
obyejem trpti nechtie a z pirozenie anebo radji

z úmysla Cechóm nepejí aniž pieti chtie."^^) Dále

teba je také, aby všickni mli tutéž péi o blaho

veejné, malicherným snahám neobtovali velikost

své vlasti, nerušili zákonv odkázaných jim od

jejich pedk a aby si vzpomínali, že nejpednjší
a nejvyšší jejich povinností jest pispívat k dobru

obecnému. ,,Toto však ped oima vždycky úedníci

mieti mají, aby pamatovali, že nejsú páni, než všie

obce a všech lidí služebníci; neb za to od lidí k živ-

nosti své penieze a úplatky beru, a to jest jich, jakož

asto slýchají, pluh".^^)

Jaké ušlechtilé hnutí vyznívá z tohoto vyzvání

k povinnosti a oddanosti! Chloubou zem eské
jest, že zplodila nepetržitou adu velikých spiso-

vatel, kteíž od asu Dalimila až do doby Pa-

lackého a Riegra štpují takto lásku k vlasti, kult

tradicí, aniž nehody oslabují jejich dvru aneb

odpadlictví zmenšuje jejich víru. Všehrd zasluhuje

jedno z nejpednjších míst mezi tmito vjrvolenci.

Ne, prese všechny chyby páchané, prese všecka

soužení doby pítomné všecka nadje nebyla ztra-

cena, protože Cechy mly ješt syny tak šlechetné;

I
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krev ušlechtilá, jež uinila je vítzi v tolika bojích,

nepozbyla svého nachu, proudíc v srdcích dítek

jejich; bylo by ješt možno bývalo vytrhnout ná-

rod z jeho mdloby a nešváru; ale as kvapil, zla

pibývalo a nákaza se šíila: kniha Všehrdova z-
stane nepomíjitelným pomníkem starého práva

eského; však ne knihy, ale lidé pedlávají národ,

a zem eská nenalezla jich.

Všehrd sám jest jat temnými pedtuchami.
Rozdíl mezi ním a Ctiborem jest nápadný a smutn
pouný. Tento psal na Morav okolo roku 1485,

onen v Cechách asi o 20 let pozdji: následky pe-
mny ústavní jsou již zejmé; takto jasný klid a

smavá vznešenost velmože moravského ustoupily

nepokoji a zádumivé úzkostlivosti. Všehrd cítí, že

boj, jejž udržuje, již jest ztracen aneb aspo velmi

nejistý: zákony, zvyky slovanské všudy pozbývají

pdy; pedvádí žalostné následky tohoto rozmáhání
se obyej cizích; v horlivém jeho vlastenectví jeví se

úzkostlivá pée; upímnou svou láskou zpraven jest

o nebezpeenství budoucnosti. Takového stupn
exaltace dosahují city jen ve chvílích krise.

Hned po rozhodném vítzství šlechty roku 1501

napsal takto dithyramb snad nejupímnjší a pro-

stotou svou nejpohnutlivjší, jaký kdy vyph^nul

z péra eského. Podával veejnosti peklad knihy

sv. Jana Zlatoústého Onapravení padlého;
zamýšlel tím, jak sám vyznává, duše opt pivést

k Bohu; ale jiný dvod ješt piml ho k této práci:

chtl se piinit, ,,aby se jazyk náš eský i tudy
šíil, šlechtil a rozmáhal. Neb nenie tak úzký ani tak

nehladký, jakož se nkterým zdá. Hojnost a bohat-

stvie jeho z toho muož poznáno býti, že což koli

ecky, což koli latin móž povdieno býti, to též

i esky. A nenie tch knih žádných eckých ani

Denis-Vanura, Konec samostatnosti eské. I. 28
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líiTinských (le bych se já, milostí jazyka svého

pojat jsa, mýlil), aby v eský obráceny býti

nemohly. Co se pak hladkosti jeho dotýe, ne-

viem, by tak výmluvn, tak ozdobn, tak la-

hodn všecko jazkykem eským povdieno býti

nemohlo jako eckým nebo latinským. Bychom se

toliko snažili a jedni mimo druhé chvátali, aby-

chom jej vyzdvihali: tudiež by jazyk eský hojný,

mnohý, vytený a sebe svtlejší vidien býti mohl
i pulérovanjší. Nmci, jichž jazyk tak drsnatý,

tak dreptavý a tak nerozumný jest, že jeden s dru-

hým mluv, Nmec s .Nmcem, sob astokrát

nerozumievají, avšak jej našemu na potupu šíie

a trú, takže i latinská slova ven vtrušují, aby vždy

jazyk jich byl dostatenjší a hojnjší, a ehož
doma nemají u súseduov, a dobe dalekých, vy-

poj ují. A již tém všecky knihy pohanské i ke-
sanské z latinských, jeden jazyk druhým vyklá-

dajíc, nmecké jsú uinili, kdež my snad ješt

žádných nemámy. A tak skrze tu pilnost, vyklá-

dánie a snažnost, skrze takovú milost, kterúž

k jazyku svému mají, stalo se jest, že»což v Cechách

a v jiných národiech uení toliko tú, tomu v Nm-
cích i laici napoád svým jazykem túc rozumjí.

A divie se mnozí, i^k íšská msta, v nichž s všie
strany Nmci jsú, jak nmecké zem v pokoji, v bo-

hatství, bez búek, bez zloinstva, lúpežuov, mor-

duov, bez zemí i mst zkaženie, v spravedlnostech

mstských v rádu tak mnoho let trvají a den ode

dne v zboží, v sláv, v povsti a vzácnosti, v mú-
drosti, umní rozliném i výmluvnosti zetedln
se rozšiují." — Pro by zem eská nemla téhož

štstí? Pro neerpá také z nevysychajících pra-

men krásy a moudrosti antické? ,,Nech jiní knihy

nové latin píšíc skládají, a ímský jazyk, vody do
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moe pilévajíc, šíie, a i tch velmi málo u nás

jest: já knihy a sepsánie starých a práv dobrých
lidí v esku e pekládaje, chudého chci radji
obohatiti, nežli se k bohatému špatnými dárky a

jemu nevdnými lísaje, pohrdán a potupen býti."

Zda staí ímané neinili podobn? Zdaž opustili

jazyk latinský za ecký? Jaký píklad dávají nám
Vlaši? Ježíš tím jazykem mluvil, kterémuž Israel

rozuml, a ne jiným: ,,Akoli také bych mohl la-

tin snad, tak jako jiní mn rovní psáti; ale vda,
že jsem Cech, chci se latin uiti, ale esky i psáti

i mluviti."^*)

A Všehrd není osamocen. Jeho vlastenectví

vzbudilo následovníky, jeho pedmluva ku pekladu
sv. Jana Zlatoústého jest jakýsi manifest, jejž

spisovatelé pozdjší opakují, vysvtlují a rozvi-

nují. Ku pobídnutí Ladislava z Vartenberka
Matj z Mýta Vysokého pekládá ,,S v 1 1 o

apatekár v", ,,aby jazyk náš eský i tudy se

šíil, šlechtil a vzmáhal, neb není tak úzký ani tak
ne hladký, jakž se nkterým zdá."^^) Podobná my-
šlénka téže doby podporuje v nevdné práci pe-
kladatelské Mikuláše Konáte z Hodístkova, Oldi-
cha Velenského z Mnichova, Jana ešku, ehoe
Hrubého z Jelení^^) a ješt mnoho jiných. Za týmž
úelem Václav Pisecký, jeden z nejznamenitjších,

humanist toho vku, bohužel smrtí záhy litera-

tue vjnrvaný, pekládá e Isokratovu k Demoni-
kovi. „To jsem pak uinil," praví v pkném svém
pípise ehoi Hrubému, „abych zkusil, zdali eský
jazyk tak hojný jest, aby bez žebroty buto n-
meckého šverkánie, buto latinského promšo-
vánie sám od sebe tauž vc V5miluviti mohl, kterauž

by i Rekové vypsali. Seznamenal jsem pak, že ne-

toliko latinské pomoci nepotebuje, ale ponkud

a8»
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ji vyvýšiti muože: tak nkde jest náchylnjší k la-

hodnosti ecké a k lepot, nežli latinský, že pi mno-
hých v mluvení ozdobách, pi lepém slov skládání,

když jazyk latinský eckého aneb prost nemuože,

aneb "^ tžkostí velmi nesnadn následuje: tu jazyk

eský, co by byl mu v rodu dosti blízký tauž lahodau

a jednostajní tém krátkostí všecko vysvtliti

muože. Akoli znám, co jest již jazyk latinský

v ozdob, a co eský, ani mne tajno nenie, že tento

pilností lidskau již jest ušlechtilejší nežli náš e-
ský; ale mluvím o pirozenie a zpuosobu obojieho

jazyka, tak o tom drže, že kdyby též pilnosti pi
okrašlování jazyka prvnjší Cechové byli užívali,

jazyk eský, co se tkne svtlosti, ecké lahody, le-

poty, nad to i ozdoby i slov skládanie, byl by nad
latinský v tom mnohem šastnjší i hojnjší."

Tolikeré vlastenectví bylo odmnno; z této

dlouhé práce a vytrvalého úsilí vzešel jazyk XVI.
století, ohebný, zvuný, rázu tak ušlechtilého, že

za renaissance naší doby, spisovatelé, kteí bojovali

proti barbarství XVIII. století a echám vytvo-

ili literaturu a e spisovnou, vzdlali se v škole

spisovatel této doby; svým slohem i srdcem jsou

žáky Všehrda a jeho následovník. — První pod-

mínkou rozkvtu veliké doby literární jest, aby
forma dostoupila jistého stupn dokonalosti, ale to

jest pouhou podmínkou; ve chvíli, kdy zem eská
byla potlaena, sotva se jí dostalo nástroje, asu
k použití jeho nebylo jí dopáno.

Nikdo nemohl ješt tušit, kolik dní života jest

urit seteno národu eskému. Pedtuchy Vše-

hrdovy se nezakládaly na niem, a pée, již ml
o obhajování a obohacování jazyka eského, pi
nejmenším se zdála pehnanou: nikdy samostatnost
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národní se nezdála mén ohroženou, a vítzství ná-

rodnosti slovanské . nebylo bezpenjší.

Od zlaté bully (1356) zem eská, kde vrcnní

panství císaské podle práva bylo vždy pochybné

a v skutku jen podle jména, tvoila království

úpln svrchované. Karel IV. v její prospch roz-

hodl všecky otázky sporné; král vykonává a dává

vykonávat spravedlnost ze své jediné a plné moci;

obyvatelé nesmjí být pohánni ped žádný cizí soud;

každé odvolání k soudm íšským je pln3Tn právem
neplatné a kdo se odvolává, samým skutkem po-

trestán je ztrátou své pe. Nálezy snmv a na-

ízení císaská nesmjí se vykonávat v Cechách;

císa nikdy nesvolává tu snm, nemá tu žádných

statk, nemá práva vsifipovat v jejich území; král

udluje všeckna léna, rozdává obroky knžské;

investitura, kterou pijímá, nevztahuje se ke ko-

run, ale ke kurfiství a císa am nepesuzuje ani

nepotvrzuje volby panovníka. — Spor, jenž trval

po nkoUk století, tedy byl konen rozhodnut;

Cechy byly úpln samosprávné a samostatné; ' cí-

saové nmetí, zmírnivše znenáhla své nároky,

upustili i od každé myšlenky odvetné

Skliovalo je velmi mnoho jiných starostí, aby

se ješt chtli zamstnávati s tmito Slovany,

kteí byli obyejn neštstím jejich pedchdc,
a velmi skromná jejich ctižádost nyní se nesnažila

více rozšíit svj vliv na druhou stranu hor, ale

hledla se bránit proti vmšování se král eských
do politiky nmecké. Když Maximilian zídil soud

íšský (1492) a kraje (1512), neuinil ani zmínky
o Cechách: neplatily daní, neopatovaly vojska,

nemluvily stejnou eí; jakým právem by byly

pipojeny k íši? Jediným ješt svazkem mezi

obma zemmi, zcela osobním a obasným, bylo
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právo krále eského úastnit se volby císa; n-
kolikrát již panovníci a knížata hledli zrušit

je; Cechové odpírali, což nebylo práv šastnou
myšlenkou: vidli v svém privilegii právo estné
píležitost nabýt zisku a prostedek rozšiovat

svj vliv do ciziny, a ostatn pednost ta byla bez

odplaty, právo, z kterého nevyplývala žádná po-

vinnost; udrželi sob toto nepirozené postavení,

dále domáhajíce se privilegia dávat náelníky íši,

jejíž moci nepodléhali více.

Rostoucí rozvrat v Nšmcích, zmatky politické

a náboženské, oslabení moci ústední píliš tžce
zasáhly síly Germanie, takže se na dlouho nebylo

obávat pokusu odvetného s této strany; íše se

smíila s odtržením Cech ^ako s odlouením Švý-
car nebo Polska, ba zdálo se, že ani necítí velmi

silného hnvu ze své porážky; evnivost kmenová
zachovávala svou prudkost jen v krajích, kde se

Slované neustále stýkali s Nmci, na píklad
v Slezsku, kdežto ostatní Nmecko nemlo ani úasti

ba ani zájmu v zápase, jenž dále trval pi jeho

hranicích.

Bojem politickým, vedeným proti císam,
Cechové nikdy nebyli píliš vážn znepokojováni;

jejich obavy byly buzeny a jejich národnost byla

opravdu ohrožována klidným a stálým vnikáním

tisíc cizinc, kteí se usazovali v mstech, zalid-

ovali venkov, tisknouce ped sebou starší obyva-

telstvo. Zatím nebezpeenství bylo zažehnáno;

od válek husitských, teba nenávist ciziny nemla
již povahy tak prudké, kmen a jazyk eský neu-

stále nabýval pdy; jakousi zrychlenou silou ná-

rodnost domácí každým dnem znova dobývala po

á tch území, jež jí bylo oderváno. Od posledních

revolucí šlechta, jež dív ovládána byla zvláštní
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zálibou napodobovat cizinu, zapomínala jazyk

nmecký; Ferdinand I. a Maximilian II. budou se

uit eštin, aby se smluvili s nejvyššími úedníky
svými. Roku 1510 ze ticeti pán eských posla-

ných do Zitavy ani jediný neumí nmecky. Za
zvláštní zjev pokládají na snme Zdislava Berku
z Dube, kterýž umí nmecky, a proto volí ho,

aby oznámil Ferdinandu Rakouskému zvolení

jeho.")

Pokroky jazyka eského pekvapují ješt více,

pohledneme-li, ne na šlechtu, ale na stav mstský.
Až do XV. století msta byla ješt zcela nmecká,
ne více již obyvatelstvem, ale správou: za vlády

Jagielovc živel slovanský vítzí skoro ve všech

mstech. 28) Roku 1516 purkmistr Budišinský

oslovuje konšely pražské nmecky, a v mst tomto,

které se ped stoletím pokládalo za hlavní msto
íše, jediný konšel mu rozumí; písa radní odpo-
vídá mu latinsky. 2^) Nejen všecka msta, která se

pidržela utraquismu, na píšt jsou obcemi e-
skými, ale hnutím jsou taktéž stržena msta, která

zstala vrna katolictví. V Plzni, o jejíž hradby
se zlomila moc voj táborských, konšelé v slavném
zasedání, kterému píítomny jsou všecky píse/nc
osoby, usnášejí se, aby ,,Nmci, kteí nic esky
neumjí, žádný zde za souseda pijímán, ani za

lovka v kteréžkoli vsi mstské, ani aby domu
nenajímal v mst, dokud by se esky mluviti ne

nauil, le by se takový lovk dobrý nahodil;

kterýž by se pánm naped a obci líbil a hodit^

mohl, avšak aby takový bez vdomí pán starších

obecních pijat nebyl' '.^°) Nmci jsou ohrožováni

i se strany, kde se nadali pízn a podpory: admini-

strátor arcibiskupství Pražského naizuje, aby se

kázalo lidu jen eským jazykem; lépe prý jest, aby
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se „cizinci uili esky, nežli by se tak znamenité

eské msto znmiti mlo."
V krajinách ponmených od staletí, kde se

dnes potkáváme jen se slabými menšinami slovan-

skými, Cechové nabývají pevahy: Bílina, Lito-

mice poeštily se opt. V tJstí nad Labem rada

mstská roku 1443 jest ješt docela nmecká;
všecky listiny krom listu, jímž Podbrad roku

1459 mstu potvrzuje privilegia, jsou nmecké
nebo latinské. — Od roku 1459 všecky úední li-

stiny jsou eské; to trvá až do roku 1628 a obyva-

telstvo zapomíná nmecký jazyk s úžasnou rychlo-

stí.^^) — Obec Kutnohorská ustanovuje roku 1476,

že konšelé, vzdávající se úadu svého, za své ná-

stupce nemají navrhovat cizince neb osoby pro-

tivné kalichu; nález tím pozoruhodnjší, že Kutná
Hora vždy byla pokládána za stedisko vlivu n-
meckému nejvíce vysazené, a že po pijetí kom-
paktát Sigmund s velikým úsilím povolával sem
Nmce. V kraji pod Krušnými horami Teplice z-
stává eskou až do konce XVL století. Msta, která

dnes jsou úpln na území nmeckém, a kdež usly-

šíme jen náhodou slovo eské, tenkrát byla úpln
slovanská nebo vážn zasažena immigrací: tyto

pokroky jsou patrný zvlášt na severu a na severo-

západu, kde dnes jest bašta Nmc v Cechách.

Cheb sám, Cheb, který pece není ani konen
pipojen k echám, ale zachovává svou samosprávu
a své zvláštní ády, a jenž polohou a stálými stj^ky

spojen je s íší, od dávna nepátelsky zaujatý

proti kacím, zabírá dležitou menšinu eskou
a jest aspo mstem smíšeným: podobn Chomu-
tov a Karlovy Vary, kde píliv cizinc nestaí vy-

vážit obecný tlak, Mašov, západn od Žatce, jest

obydlen od kací, kteí mluví toliko esky, a mezi
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nimi se ztrácejí nkteí cizinci. Krajina kolem
Pimdy, Tachova, PJané, Teplé, Bochova a Ka-
dan není ješt zabrána od osadník nmeckých;
na jihu ára, ob národnosti rozdlující, jest mno-
hem vzdálenjší od Prahy nežli dnes: Krumlov a

Nové Hrady jsou eské a výbžky Šumavy osa-

zeny budou od Bavorv a Rakušan teprve mno-
hem pozdj i.^^)

Cizinci bez rozpak se neodvažují do zem,
kcie mínní veejné jest jim pímo nepátelské;

sem se vydávají jen v prvodu tlumoníkov.'^)

Jakmile pekroili hranice, zdá se jim, že pišli do
jiného svta. Správce archivu mstského v Zho-

elci vždy staví Cechy proti Nmecku. ,,Když jsem

se vrátil do Nmec po svém pobytu v Cechách,"

vykládá, ,,mé obyeje, mj odv, mé dlouhé bledé

vlasy, které choval jsem jako Cechové, a které

splývaly mn po šíji a tém po pás, dávaly mn
vzezení barbara a skoro pohana."

Cechové nespokojujíce se skuteným držením,

zákony hledli si utvrdit svá vítzství, aby uchrá-

nili jich ode všelikého pepadení. Jazyk eský na
píšt jest jedinou eí úední. Již r. 1480 snm
moravský naizuje, aby listiny vložené ve dsky
zemské psány byly jazykem eským. Roku 1494
sjezd kraje Hradeckého žádá, aby totéž naízení

bylo ustanoveno v Cechách pro zamezení zmatkv
a omylv. Návrh, oznámený ostatním sjezdm
krajským, pijat je s nadšením a uinn zákonem
na snme roku 1495.^'*) Pi soudech pipuštna jest

jediná e eská, výjimky není ani pro cizince.^^)

R. 1505 hrabata Šlikové, rozhodní nepátelé ná-

rodnosti slovanské, odvažují se odporu i chtjí

užívat nminy v jednom z etných svých spor,
ale dána jim odpov, že se nemže jednat o žádné
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pi, není-li zavedena jazykem eským. V rokování

snmovním, v jednáních diplomatických, ve sty-

cích se zemmi pivtlenými užívá se toliko jazyka

eského; privilegia mstm udlovaná jsou sklá-

dána esky, i když vtšina obyvatel jest nmecká.
Roku 1516 poslové obce Vratislavské a Šestimstí

lužického žádají, aby peložen jim byl list eský;
tomu se páni protiví rozhodn: není to obyejem,
odpovídají na všecky stížnosti. Jejich ponkud
nesnášelivá nedtklivost svádí je nkdy k nebez-

peným neobratnostem; když roku 1547 žádají

pomoci Slezan proti Ferdinandovi I., a znají

jejich city nepátelské Slovanm, píší jim esky,
ím si zajisté nezískali sympathií Vratislav-

ských.

Jazykem eským král iní písahu, esky musí

pedkládat své návrhy stavm. Jen domácím oso-

bám dostává se obrok knžských. Protože snm
vyhradil si právo udlovat indigenat, zem eská
jest bezpena, že nebude zaplavena cizinci. „Neto-

liko v žádný úad zemský, od najvyššího až do

najnižšieho úadu, žádný cizozemec nemá vsazen

a pijat býti podle práva, ale také cizozemci nikdež

v zemi nemají trpieni býti; než jakož jest za svaté

pamti kniežat, za osvieceného a svatého Spyti-

hnva, za Betislava otce jeho, a za osvieceného

a Svatého Sobslava bylo, i za jiných kniežat a

králóv potomních cizozemci mají ven z zem
hnáni býti, jakož kroniky eské všecky ukazují

a svdie; neb každý král eský, jakož jest Kojata

prvniemu králi eskému Vratislavovi ode všie

zem povdl, že ,máš od svých Cechóv a zema-

nóv est, od Nmcóv a od jiných cizozemcóv ne-

máš jedno lest'. Neb se žádný cizozemec pro dobré

zemské do Cech neobrací než pro užitek svój vlastní,
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kteréhož když dosáhne, o zemské dobré obecnic

málo myslil"^*)

Tento souhrn opatení dopluje se zákony,

jimiž se ídí pevod majetku: král nemže odcizit

žádný ze svých statk bez svolení snmu; všeli-

kému objrvateli zapovdíno jest, aby cizincm
žádných zboží, zámk, tvrzí, mst, neprodával

bez zvláštního povolení stav, i cizinec, který by
nechtl šetit zákona, prost a pímo propadne

jmní, a jeho zboží spadne na krále; schválení

snmu udlí se jen tenkrát, když kupec pisáhne,

že nemá jiného pána ddiného než krále eského
a slíbí ve všech povinnostech se srovnat s obyvateli

v zemi eské.
Djepisci nmetí s rozhoením protestují

proti tmto naízením, kií o pronásledování a

barbarství.
,,
Jestliže djiny," volá pohnutlivé

Schlesinger, ,,vyžadovaly smíru za ukrutnosti,

které na bezích Labe a v severním Nmecku pro-

vázely odnárodnní Slovan, Nmci v Cechách

za XV. století, krvácejíce z tisícerých ran, hojn
to zaplatili."^') Takové deklamace zajisté nehnou
námi píhW šastní Poláci poznaští, a nemluvíme
o jiných, kdyby nebyli nikdy poznali jiného ty-

ranství! Zákonodárství eské vzhledem k cizin-

cm zajisté odporuje liberálním naukám, které

byly rozšíeny revolucí francouzskou, a kteréž

ostatn jsou dnes tak smutn zamítány; ale nijak

se nevyznauje rázem ukrutným a nesnášenUvým.
Pedn tchto zákon se užívá toliko pi oso-

bách, jež nepocházejí z Cech, a necelí nikterak

proti Nmcm, poddaným korun eské; ostatn?

odpovídaly ideám všeobecn rozšíeným a konen
byly pirozenou povahou správy skoro uloženy.

Naízení pekážející cizincm nabývat majetku
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týkala se v skutku jen svobodných statk zem-
ských, jichž držení vbec opravovalo k zasedání

ve sném: nikdo nekií o pronásledování, protože

ústavy moderní neudlují práva hlasovacího ci-

zincm nezdomácnlým; když nkolik set rod
drželo všecku moc, zda nekázala opatrnost, mít
se na pozoru ped vtržením živlu cizího? Že Ce-

chové nenenávidli ani nepronásledovali Nmc,
zejmé dvody máme v mluv muž, kteí nej-

ráznji schvalovali zákonodárství posavadní, na
píklad Všehrda, ale chtli zstat pány v své

zemi a jejich opatení se zdála dosti dobe vypo-
tena, aby vky poddanství a úpadu, jakých zažila

zem eská, byly na vždy zažehnány.

Zatím Slované nejen nabývali znenáhla pdy,
kterou byli díve ztratili v království, než pokrok
jejich byl patrný i v ostatních zemích korunních.

Století XV. je dobou oslabení a úpadku Nmecka
z píin mnohonásobných ztrácí na as svou sílu

k odporu a k rozšiování se a ustupuje na všech

stranách: po veliké dob výboj XIII. a XIV.
století následovala doba ochromení a porážek.

Na severu moc ádu nmeckého, jeh(i- stráže na
východ posunuté, zlomena jest od Polska sesíle-

ného svou jednotou s Litvou. Druhá hradba
kmene nmeckého na jihovýchod, Slezsko, jest

rovnž zasaženo. Vratislav zajisté otásala štstím
Podébradovým a pekazila utvoení veliké íše

eské; ale jaké odmny se jí dostalo zato? Dlužno

jí bylo podrobit se tyranství uherskému, za správ-

ce uznat Štpána Zápolského, který neuml n-
mecky, a jho Matyáše Korvína tížilo ji tak krut,

že ješt velmi ráda pijala Vladislava za krále a

znova spojila své osudy s královstvím slovanským

nad Labem. Msto, ochablé a vysílené svým úsilím,
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dlouhým a jalovým, na dlouho bude neschopno

obnovit opravdov boj. — A pece nikdy chvíle

nebyla tak vážná; na všech stranách jazyk eský
nabývá pdy; homí Slezsko skoro úpln jest již

Nmecku ztraceno; ve stedním Slezsku hrabství

Kladské se poešuje s úchvatnou rychlostí; i v dol-

ním Slezsku a zvlášt v knížectví Hlohovském
dlouholeté panství pán pvodu slovanského

podporuje pokrok národnosti eské.^^)

Na Morav menší msta, kteráž aspo z velké

ásti byla nmecká, všecka se poeštila; déle od-

porovaly Brno, Jihlava, Znojmo, ale svým osa-

mocením byly odsouzeny podat se díve nebo po-

zdji; šlechta moravská v skutku užívá téže politiky

jako snmy eské, ale s vtší ješt rázností a vy-

trvalostí. Již i poslední tvrze kmene nmeckého
jsou ásten zteeny od nepítele: v Brn Cech
pibývá nepomrn rychle, a koncem XV. století

eština se zavádí pi soud konšelském v Jihlav,

Za hranicemi koruny v severních Uhrích obývají

Slováci, vtev odtržená od kmene eského; od dávna
ztratili všelikou pamt svého pvodu a jsouce chudí,

nevdomí, ztraceni prosted kmen pokroilejších

a etnjších, zdáli se odsouzeni k brzkému zániku.

Prchod voj husitských, dlouhé panování hejt-

mana Jiskry z Brandýsa, jehož houfy záležely hlavn
z Cech, a osadníci od nho pivolaní, probudili

u tchto horal vdomí národní; od té doby nastávají

mezi Cechy uherskými a Cechy z království styky,

které šíením se bratí eských a píchodem emi-

grant po bitv Blohorské utužují se ješt, a které

se udržují až po dnes; všecko pronásledování Ma-
ar neznií díla kací eských.^®)

p Jaký pokrok vykonán, jaká dráha uražena od
oby, kdy ,,národnost eská byla jako psancem
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V skutené vlasti své l" Odkud tedy nepokoj a smutné
pedtuchy? Zda nebyly k smíchu tyto obavy, které

skutenost tak skvle vyvracovala? Vždy bezvládí

nepotrvá na vky, boje náboženské se stiší, strnulost

duševní, výsledek to píliš násilného peptí ustoupí

plodné innosti; za všech dob duchové mrzoutští

vští katastrofu. Jediná vc je dležitá, samostatnost

vlasti: když e mateská hlaholí svobodn, když
všickni synové otiny jsou hotovi povstat proti

nájezdníkm, kdeže vzí nebezpeenství? A v které

dob jazyk eský byl u vtší vážnosti, nebo kdo
by se osmlil obviovat tehdejší pány eské, že

nemilovali svobodu a vlast?

Potomstvo, právem písné ku pedstavitelm
politiky nešastné, jaká tehdáž vládla v Cechách,

nesnižuje jich: ano, šlechta eská milovala svou

vlast, chtla ji mít volnou, velikou a váženou. Na
neštstí v historii práv tak jako v mravouce ne-

staí dobré úmysly. — Rovnž vlasteneckou byla,

jak dokázala pozdji, ona šlechta polská, která

pipravila porobení a rozdlení íše. Vlastenectví

jest plodné toliko, když slouží mu povahy písné
a duše isté; bez toho se rozplývá v bezvýznamných
deklamacích nebo v bezcenných osvdeních. Jesti

mén nesnadno být hrdinou — i mén užiteno —
než se uit své snahy podrobovat obecnému dobru,

a váše nejšlechetnjší chabne malomocn, není-li

podporována a vedena vlí stálou a silnou. Ano
možná-li, aby láska k vlasti nepodlehla nkteré ná-

kaze, když všecka duše vyprahlá jest lakotou a

sobectvím, a zda páni eští byli jisti, že osvdí hned,

ne zajisté odvahu, ale ducha obtavého jakého vy-

žadují veliké krise a nejvtší nebezpeenství? Bez-

vládí je jed smrtelný, který hubí ústrojí nejzdra-

vjší. Zda práv této chvíle je zcela jisto, že vtšina
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opatení uinných k zajištní vítzství jazyka

eského byla vnuknuta péí o blaho veejné. Ne-
pomýšlela-li šlechta zvlášt vzdalováním cizinc

oslabit moc královskou a odstranit nebezpenou
soutž? Po celé století štstí pálo Slovanm, ale

zda nebylo možno pedvídat reakci? Pokroky ná-

rodnosti eské za této doby byly více dílem náhody
nežli politiky jasn prohlédavé: úinky revoluní

horeky, která na poátku XV. století roznítila

národ, pociují se dále, i když horeka tato ochabla,

ale nepotrvají stále: hnv, jejž budí ješt Nmecko,
umírní se tou mrou, kterou pamt dávného utla-

ování bude mizet; byl již udržován skoro jen

rznými názory náboženskými. Však reformace

náboženská již poala; obma zemím kynulo sblížena

spolenou jejich opposicí proti moci papežské.

S druhé strany slabost íše nmecké nepotrvá na
vky; na západ povstaly mocné státy; proud im-

migrace se povalí na východ. Mocný vpád pone
znova: co se jemu postaví vstíc? — Zákony? pro-

hlášení? — Brzo se pozná pak, že národnost, kterou

pedstavuje již jen nkolik set rod, jest vydána
všeliké náhod. •

Cas byl ješt píhodný, však s podmínkou, aby
se co nejrychleji použilo okolností, a k tomu bylo

teba více než nkolika naízení, jádra vci nedo-

sahujících, totiž politiky širší, vyšší, vj^trvalejší

a pevnjší. Budoucnost kmene eského bude pln
zajištna toliko, až tento dobude svých hranic

pirozených a získá území prostírající se podél po-

hraniních hor, jež nešastná politika posledních

Pemyslovc vydala cizincm. — V XV, století

bylo by nejlépe bývalo pokusit se o nápravu chyby
Otakar, a nikdy úspch nebyl by býval bezpe-
njší; však o to nebylo uinno ani pokusu. Trestu-
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hodnou nedbalostí svých odprc Nmci zachovali

si dležité državy a jako pedmostí, odkud brzo

poali útok; všecky pokroky dosažené mly takto

cenu jen okamžitou a domnlou. I v této dob
již vsákání nmecké znova poíná na rzných
místech, západn od Labe — pod Krušnými horami,

kam odkrytí nových pánví rudných vábí cizí horníky
a kde tito jsou chránni od jednotlivých pán.
Píklad hrabat Šlik, kteí se na této stran odtrhují

od království a zstávají poddanými saskými od
r. 1471 až 1505, byl by ml vzbudit pozornost Cech:
ti však odvracejí radji své zraky; odporefn každo-

denním brzo se unavuje jejich netrplivost; když
náhodou pán eský koupí statek v tchto koninách,
brzo si znechutí obtíže, s nimiž se potkává, za každou
cenu prodává opt své jmní, aby nežil mezi Nmci
a ponechává jim pole volné!

Páni eští jsou píliš vzntliví, píliš zaujati

hlukem a hádkami, píliš žádostiví odbojv a penz,
aby si zalibovali v pracích únavných, v zdlouhavých
a utajených zápasech. Náruživ milují pletky zá-

kulisní, rokování snm, pachtní se po úadech
a moci: v takové he povaha bázliví a duše poklesá.

Již se otupuje i svdomí; ze všech tchto šlechtic,

kteí se chvjí pi slovech: národ, Slované nebo

Cechové, kolik jich váhá domáhat se proti sv^in

soupem zakroení cizinc? Snm r. 1497 musí

zapovídat Cechm, aby se nedávali jakkoli do služeb

panovníka sousedního, ale zvyk se již píliš zako-

enil v život; zákony nezvítzí nad ním. Všickni

mocnái, kteí si chtí utvoit stranu v zemi, nacházejí

sluch a dla nastavenou. Jedni, páni z Rosenberka,

z Hradce, z Pernšteina jsou v službách císaových;

druzí, páni ze Šternberka, z Riesenburka, z Kolovrat

berou platy od vévody Albrechta IV. Bavorského,
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posílají své dítky na vychování ke dvoru jeho,

zasnubují se s Nmkynmi; nejsamostatnjší jsou

ti, kdo berou obma rukama a podvádjí celý^^vt.

Všecka taková srozumní trestuhodná omlouvají

páni sofismaty a lživými ohradami; však jak se

zastavit na tomto srázu? Po smrti Ludvíkov
nkteré hlasy se ozývají, aby zvolen byl kandidát

národní. — Bude-li dosti bohat, aby uplatil své

volie? Ostatn jak možná uznat panství druha sob
rovného? Tyto dv úvahy odnímají všecku áku
panu Zdeku Lvovi z Rožmitála. Hra je tak živá,

tržení tak zuivé, chtíe tak rozpálené, že se ani

nepozoruje, jak vyslanci cizí na snme mluví n-
mecky: je to jako první fanfára nepátelského
vpádu.*")

Za tohoto stídání se snm kde lze nalézt

tradici, dslednost a chladnokrevnost, bez nichž

všeliká politika jest nemožná? Kdo asi z tchto
nuzných zemánk rozumí pomrné dležitosti otázek

a tuší možné následky hlasování? Kandidatura
Karla Španlského na trn císaský rozhouje
stavy — pro? Pomýšlejí snad požadovat nazpt
pro svého krále trn Luxenburk? Kandidatura
Ludvíkova nebyla ani navržena, nikdo nebyl by
ji pojímal vážn. Zda chtí páni, podporujíce kan-
didaturu Františka L zabránit utvoení nebezpené
íše pi bezprostedních svých hranicích? — Nikoliv,

jim bží toliko o to, aby zvdli, komu písluší právo
zastupovat krále ješt nezletilého: zda poruníku,
Sigmundovi Polskému, ili nejvyšším úedníkm
zemským, kteréž ustanoví panovník, a kteí takto

budou moci tržit o své hlasy.*^)

Po nejdelší dobu svého panování Maximilian

pracuje o zasnoubení svých dítek s ddici Vladisla-

vovými a pipravuje takto nastolení dynastie n-
Deais-VaaCura, Koaes samostata(^t] Seslcé I. 2<)
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mccké: zda se Cechy poddají tomu? Zda nenastala

chvíle pipomenout si napomenuti státník, kteí

tak asto vystíhali echv od zámr jejich sou-

sed? Zda Sigmund Polský, jsa podporován národní

stranou maarskou a jejím vdcem Janem Zá-

polským, jehož sestru pojal za manželku, a jsa

vítzem nad Rusy, nemohl by utvoit velikou íši

západoslovanskou, nebezpenou Turkm a nepe-
možitelnou Nmecku? Jaké bylo nejlepší ešení

a tradicím nejpíhodnjší? — Dnes bylo by mamo
pít se o to; ale že páni eští nepostehli ani vážnosti

otázky, proto zasluhuje odsouzení jejich krátko-

zrakost, podkupnost a lehkomyslnost, s jakou za-

dali na staletí osud zem.
Ujali se moci, a nevykonávají ji; za slepého

jejich vedení Cechy vyboují z pravé dráhy, vydány
jsouce rozmarm lidí a náhod událostí. Toto krá-

lovství, jehož poloha zempisná je výtená, jehož

lidnatost naproti sousedním státm je znaná,

jehož , obyvatelstvo je kmen válený, ozáený bá-

jenou slávou hrdinných voj táborských, vinou

svých vdc mizí z událostí svtových. Nemá ani

vojska, ani politiky, ani nadje. Podléhá skutkm
hotovým, smlouvy se zjednávají bez jeho spolu-

psobení, i ty, na nichž závisí jeho budoucnost. —
Nestaí národu, aby chránil svých hranic, teba mu
bdít také nad událostmi, jež se djí kolem nho;
každým oslabením moci na venek ohrožuje se samo-

statnost; avšak v jistých chvílích lhostejnost a zí-

kání se jsou zvlášt nebezpeny, a tato chvíle na-

stala pro Cechy.

Od zvolení Vladislavova na trn uherský Cechy

nikdy nenabyly již svého postavení zvláštního.

Náhoda, drobné výpoty a bídné pletichy vedly

k utvoení velkého státu, který se ml doplnit spo-
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jením se zemmi rakouskými; ale tato íše nahodilá,

žila by a vyvinovala se k štstí a bezpenosti národ,
na pHšt pod týmž panovníkem spojených, jen kdyby
založená byla na rozumných podmínkách existen-

ních; vnadidlem byla jednota osobní, již pouze pi-
jímali tehdáž Cechové, a jež by byla každému státu

ponechala život úpln samostatný; ani panovníci

se nemohli odhodlat k tomu, ani všeobecné okolnosti

nedopouštly toho. Cechové byli pokojní, protože

smlouvy vj^hrazovaly jim plnou samosprávu; ale

co jsou zákony proti nevyhnutelným situacím?

Zda se již za vlády Vladislavovy vci státní v po-

slední instanci nerozhodují pi dvoru Peštském? Zda
v'šecka opatrná opatení zabrání, aby cizí rádcové

nepsobili na ki^ále a jím na Cechy? Vskutku Praha
pozbyla své pednosti jako hlavní msto. Také
Chorvátsko a Slavonie byly jednou královstvím

samostatným, nyní jsou jen zemí poddanou Uhrám;
tentýž osud hrozí Cechm, a toho se dsí mužové
nejprozíravjší.

Spolkem dvou stát nevyhnuteln se pivádí
nkterá spolenost výkonv a zájm; popíráním

se nepotlauje skutenost. Nepijmeme-li zmny
potebné, vydáváme se v nebezpeenství, že se vy-

konají proti nám. K zachování samosprávy krá-

lovství zbýval jediný prostedek: pijmout nkteré
následky situací uložené; jedinou zárukou proti pod-

danství byla uritá a upímná shoda, která dbajíc

o obecné poteby nového státu, byla by opravdu
spolenými a nerozdílnými uinila všecky národy
nové íše. Úkol to choulostivý a složitý; za našich

dn ješt neúnavn se usiluje o upravení vzájemných
práv a povinností národ, z kterých se skládá

íše rakousko-uherská; tentokrát, kdy spojení bylo

sotva pijato, kdy existenní podmínky státu byly
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jen docela neurit pedvídány, co pekážek bylo

pemáhat, a co polehujících okolnosti pro ty, kdo se

pi tom potkali s nezdarem!

Ale ve skutenosti se nepotkali s nezdarem,

protože se ani nepokusili o to. Ostatn není jisto,

že obtíže byly tenkrát vtší neb aspo tak velké,

jako dnes, kdy staletým potlaováním zpsobeno
zarputilé záští. Kdo by se osmlil tvrdit, že Po-
dbrad by byl nezavedl vládu, kterou by všichni

byli mohli pijmout pro její spravedlnost, a jestliže

Žerotín o století pozdji marn se snaží o to, zda

padá tu všecka vina na okolnosti a ne také na lidi ?

Ostatn málo sejde na tom: jakkoli trudné jsou jisté

problémy, jakmile jednou jsou položeny, teba je

rozešit: život býVá neúprosný jak pro jednotlivce

tak pro národy; bda tm, kdo nejsou sami dost

bystrozrací, aby postehli nutné rozhodnutí, nebo
nejsou dost odvážní, aby se jim podrobili. Jedinou

podmínkou úspchu byl by jakýs duch zíkání se

a smíru, a tento duch, který práv jest výsledkem
ád svobodných, vyplývajících z kompromiss
a z úcty ku právm druhého, naprosto se píil
zásadám nesnášelivosti, vládnoucím tehdáž v olig-

archii eské.

V soustátí rakouském vliv jednotlivých skupin

ml se srovnávat s jejich mocí a silou životní: také

s tohoto hlediska následky šlechtovlády byly zlé.

Zem strádala; zákony utiskující a ohrožující stav

mstský ochromovaly neb aspo zdržovaly pokrok

hospodáský; nedostatkem bezpenosti, monopoly,

mnohonásobnými cly ztžován obchod a prmysl;
od veejných prací upuštno, silnic neudržováno;

dan záhubné, protože špatn rozvržené, nedopou-

štly utvoení se kapitálu, penz ubývcilo; naízeni

z roku 1485 zapovídá pijímat mimo úrok zákonný
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10% ješt dary a jiné úsluhy; ale zákony proti

lichv nikdy nesnížily úroku, a obasné pronásle-

dování žid, kteí v svých rukou sousteovali
všecken obchod penžní, omlouvaly a zvyšovaly

jejich požadavky. Zmatek, pekážeje pravidelné

práci a usnaduje nedovolený zisk, kazil mravy:
vyšší stavové hýením a vynášením bezuzdného
pepychu mrhali špatn nabyté dchodj^; mšanstvo
pozbývalo chuti ku práci a spoivosti, a v lidu šíilo

se opilství.

Království se drobilo: od nerozhodného Vladi-

slava nedosaženo ani, aby Morava, Slezy a Lužice

úedn a urit pivtleny byly opt' ke korun,
a Uhri na dále hájili píslušenství jejich k íši ma-
arské. Nároky samy sebou málo nebezpené: ale

v každé této zemi utvoila se strana separatistická,

síly odstedivé nabývaly znepokojující pevahy,
nebezpenjší v Slezsku a v Lužici, kde vtšina
náležela Nmcm. Cechové neuinili nieh,o, aby
pospolným citem národním spojili rzné ásti ko-

runy, aby sjednotili je pod jednou správou: zpupné
jejich nároky, výluné právo, jímž si osobovali

volení panovníka, vzbudily trpké obžaloby; jedna-

jíce se Slezany a s Lužiany jako s poddanými a ne
jako se sob rovnými, dohánli je k odpadnutí.

Snmy generální, zízené od Karla IV., na nichž

poslové jednotlivých snm mli rokovat o otázkách

všech zemí se týkajících, byly by se mohly stát

výteným prostedkem sjednocovacím; Cechové však
se báli, aby ncsíhaly na jejich pri\álegia, proto

svolávány zídka a popírána jejich oprávnnost.

Jak jiná byla by bývala situace, kdyby ve chvíli

svého vstupu do jednoty rakousko-uherské Cechy
byly zemí bohatou a kvetoucí, obklopenou ]\Io-

ravou, Slezskem a Lužicí, jakožto kruhem spojenc!
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i'eše vš-xky chyl)y spáchané zem eská za-

ujím.la pece elné poslavení. Bylo bohatství její

jcšíe velmi znané, obyvatelstvo velmi etné. Její

upomínky slavné byly jí na prospch, a která sto-

lice mohla závodit s oním proslulým mstem Prahou,

záícím slávou Karla IV., Žižky a Podbrada!
Píležitost se naskytovala vhodná, ale nebylo

jí ani použito. ,,Cechové," psal skladatel pídavku
k Dalimilov kronice okolo roku 1493. ,,mli by se

piln varovati a ve vší snažnosti vystíhati, aby
v správu cizího jazyka a zvlášt nmeckého neupadli;

nebo jakož kroniky eské svdí, ten jazyk jest

nejlítjší ku poražení jazyka eského a slovanského.

Se vší pilností vždy o to pracuje a rozlinými obyeji
a Istmi vždycky usiluje, kterak by ty jazyky shladiti

mohl . . . Nikdy pokolení nmecké z pirození svého

nemže býti vrno jazyku eskému! Nebo pánm
eským Libuše ekla jest: Bude-li Nmec nad vámi
vlasti, nebude jazyk váš dlouho trvati^) . . . Jako
jed v krmi vlit jsa, jedoucímu nemže býti bez

úrazu, ale neb smrt neb bláznivost neb jinou nsmoc
lovku uvede, též moc nmecká, v slovanský neb

eský jazyk uvedena, neb zkažení toho jazyka

neb umenšení neb jinou vadu konen pinese;

jakožto vlk v stádu, myš v domu nic jiného než

vadu a poškození uiní, taktéž Nmec v panování

eském. Mli by tehda Cechové, nemohou-li z svého

jazyka pána. míti, na jiný slovanský jazyk, nebo

na jiný kterýkoli pod nebem kesanský pomysliti,

a by bohatý nebyl, jej sob za pána vzíti, aneb

jich jazyk a jich svobod}^ pod králem každého ja-

zyka, krom nmeckého, lépe stanou."*^) — Vštb
bylo se uskutenit. Stavové eští svou neopatrností

bezdky oteveli bránu vpádu cizímu; obtovali

nejdíve blahobj^ a moc svého království, potom
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i jeho samostatnost. Svým opomenutím zradili

bezpenost zem a vydali ji úkoji svých choutek.

Jejich slova byla stkvla, jejich provoláni pyšná;

v skutenosti jediným jejich pánim bylo svobodn
koistit z moci.

Spravedlivý a ukrutný obrat vcí: ády, jichž

domáháním se šlechta eská byla hypnotisována,

nebyly ani pevn založeny; byly vydány v nebezpe-

enství pevratu státního. Zpozorováno to již za

vlády Ludvíka Jagielovce. Šastná zem eská,
kdyby páni událostmi byli pivedeni k správnjšímu
posuzování skutenosti a kdyby jsouce poueni
kehkostí práv, na nichž si zakládali tolik, byli se

vrátili k politice mén výluné a moudejší,

Kolem roku 1520 zmatek se rozmohl tolik, že

mnoho lidí nevdlo již ani ke které stran se hlásit

v šlecht popudlivé a pokrytecké tyranství pán
I-vovo rozhoovalo mnoho dávných jeho stou-

penc; v Praze tajná evnivost podkopávala jednotu

obou mst a chování Paska z Vratu odcizovalo mu
každého, kdo ponkud peoval o jednotu národní

a nevil, že jediný pokrok možný záleží v zavedení

obecného bezvládí na místo bezvládí feudálního.

Rozbroje náboženské, na chvíli utišené, znova se

piostily od chvíle, co první apoštolé lutheránští

pibyli do Cech. Za všeobecného zmatku oi všech

trpících obráceny byly ke králi : od nho se oekávala
spása, k nmu se vznášely prosby vždy úpnlivjší
a náek národa. Král, a zbaven byl všech svých
privilegií, opuštn znenáhla ode všech svých pí-
vrženc, zapleten v situaci tém nerozešitelnou,

obklopen rádci podezelými, špatn smýšlejícími
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nebo nevdomými, nicmén se zdál jako spasitelem,

jenž vyžene prodavae z chrámu. K stran krá-

lovské a vlastenecké pidávali se všickni, kdo^

úzkostliv stopovali události pipravující se na vý-

chod. Soliman práv dosedl na trn; známa byla

jeho ctižádost a tušilo se jeho nadání: mohamedáni
sbírali své síly k rozhodnému útoku; jak kesHnst\'^^

odolá tomuto nárazu? Maai budili tolikéž nenávisti

a hnvu jako Nmci, ale byli poslední hradbou Cech:

zda se vyká, až požár zachvátí dm, aby zastaveno

bylo další šíení ohn? Uhi osamocení byli ztraceni,

a jakými silami vládla eská zem sama, pokud
byla rozervána na strany? Jediný píchod králv
mže ji usmíit a pivést ku potebné inn "ti.

Dlouho Maai nechtli svolit k odjezdu Lud-
víkovu. Situace v Uhích byla ješt horší nežli

v Cechách, záští zuivjší, vlastenectví nestálejší,

magnáti vznili tém krále obávajíce se, aby se

nevyprostil z jejich moci. Po nkolikaletém vy-

jednávání Ludvík se odhodlal konen odebrat se

do Cech; potebovali penz a vojska, jichž nemohl
dostat jinak než osobním zakroením (1522).

Král a národ byli píliš dlouho odloueni od

sebe: první setkání bylo co nejchladnjší; pílišné

nadje ochlazeny byly skuteností. Král se zdál

sice nad svj vk starší, vysoký, statný, otužený

cvikem tlesným: však bylo mu teprve šestnácte let.

Životopisci chválí jeho ducha, mírnou povahu a

spravedlivost; za rozliných píležitostí projevil

mysl odvážnou; jeho konec pedasný, jeho mládí

opuštné a nešastné budí soucit; neprovedl velikého

díla, vždy zah5mul u vku dvaceti let. Snažil se

o dobro, po své matce zddil jakousi ráznost, péi
o dstojenství královské a jakési pirozené nadání
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vladaské; ale jeho vychování bylo špatn vedeno,

v svém okolí ml vždy rádce jen nevrné nebo
nedostatené; zvlášt jeho sestenec markrabí Jií
Braniborský psobil na vlivem záhubným. Jeho
manželka Marie, sestra Karla V. a Ferdinanda I.,

byla žena dmyslná a statená; hrdá Španlka,
o nco starší než její manžel, po Maximilianovi

zddila pevnost a pružnost, i urážela se podízeností

dvoru královského, však byla také píliš mladá a

nezkušená. Prosted neustálých pletich nauili se

záhy petváce, domýšlejíce se, že nahradí moudrost;

jejich nejvtší zámry mly ješt nco dtského;
politika byla jim toliko zábavou; podávajíce se

radovánkám, užívali v Praze nové své svobody,

netážíce se, zda se jejich rozpustilostí neurážejí

asketické požadavky žák Husových nebo vyná-
šením cizích zvyk nepohoršuje národ. Jejich

neobratností podailo se panu Lvovi nabýt na
chvíli obliby v lidu.

Ludvíkovi písluší aspo zásluha, že poznal,

jakou vážnost má dosud moc královská. V msíci
lednu 1523 svolal snm zemský a osobními listy

zval k nmu stav panský a rj^írsk}''; sešel se v potu
hojném: tentokrát bylo to zákonné zastupitelstvo

zemské a nikoli, jako za posledních let, schzka
pívrženc pán Lvových. Poznalo se hned. jakou

moc mají naízení a ohrady nakupené od šlechty.

Snm jednohlasn vrátil králi ást jeho zámk
a vtšinu jeho dchod, zrušil nová zízení odporující

svrchovanosti královské, panovníkovi piznal právo

k rozešení otázek jednotlivé stavy rozdlujících,

jednal o napravování práv a ustanovil výbor k re-

visi zízení zemského. Král pál si propuštní
starých úedník a na jejich místo dosadil náelníky
strany královské.**)
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Vle dítte postaila, aby vyvráceno bylo lehké

dílo oligarchie. Zízení zemské, jak založeno bylo

úchvaty šlechty, bylo záminkou k bezvládí, ale

nikoli zárukou svobody. Práva snm byla jak vý-
stední tak lichá; zdržovala správu všeliké vlády
pravidelné, ale byla jen velmi slabou hradbou proti

pepadm samovlády. Za všech krisí podobných
massa národa bud tajn peje útokm smujícím
proti hrstce privilegovaných nebo jest aspo lho-

stejná. Šlechta nebude vážnji odporovat Ferdinan-

dovi I. nebo Ferdinandovi II. nežli Ludvíkovi, jen

že pak nepjde již jen o její privilegia, a moc královská

svého vítzství zneužije ku podrobení zem nej-

tužšímu despotismu.

Ludvík neml zámr tak velikých; nepopíral

snmu práv jeho. Ostatn k emu? Snm projevoval

vzornou ochotu, povoloval dan žádané, usnášel

se o zákonech sob nejmén milých. Lev a jeho

pívrženci, byvše obesláni ped soud zemský, cele

obnovený, aby se tu zodpovídali — pokoili se a

prosili Sigmunda Polského, aby zakroil v jejich

prospch. ,,Vc králova", psal jeden z jeho rádc
,,pokroila více za deset dní nežli díve za deset

msíc". Jeho pívrženci oddávali se plnému nadšení

vítznému a radostn pozdravovali jitenku nové
doby, kdy moc královská zabezpeujíc nedotknu-

telnost všech práv zákonných pivede zemi na

dráhu pokoje a blahob3d:u.

Na neštstí pevraty státní trvají na krátko.

Ludvíkovi, jenž schopen byl rázného inu, naprosto

se nedostávalo pevné mírnosti a vytrvalé opatrnosti,

jež pouze byly by vítzství uinily plodným a trva-

lým. Uhi usilovali o jeho návrat a tak hrozivé bylo

nebezpeenství turecké, že další nepítomnost byla

by již bývala nerozvážností. Král správu království
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svil Karlu z Minsterberka, Janu z Vartenberka

a Vojtchu z Pemšteina, mužm poestným, ale

prostedním, nesmlým, váhavým, kteí se daleko

nev3n:ovRávali panu Lvovi, Po první chvíli strachu

pemožení pozvedali hlav; tak výhodný byly úady
ztracené, že nepustili jich bez lítosti. Lev byl velmi

obratný; jeho pátelé osobní a jeho dvrníci velmi

etní — a ne dostatení ke zjednání vtšiny; vy-

hledal program, heslo, jímž by skryl své snahy
ctižádostivé. Píliš nadužito bylo slov svobody,

nikdo opravdu se nebál tyranství: ale v zemi tolika

bouemi zmítané stranám nikdy nechyblo záminek:

Rožmitál, opustiv pdu politickou, sob nepíznivou,

chopil se vášní náboženských.

Ponvadž velice horliv hájil vždy prospch
katolických, bylo zcela pirozeno, že jeho nástupci

byli vybráni z utraquist, z nichž nkteí pokroilejší

více mén veejn páli ideám lutheránským; proto

vyhlášeni byli za protivníky víry národní, a ža-

lováno' na veliké spiknutí proti husitství. Úad
hofrychteský nad msty královskými byl odat
Paškovi z Vratu a dán Hlavsovi: jako pan Lev
ani Pasek nemohl se smíit se svou porážkou.Mstivost

sdružila oba tyto muže, jichž evnivost tak dlouho

naplovala zemi eskou nepokojem a hrzou. Hlavsa
a noví konšelé klonili se k uení lutheránskému:

jejich novoty nelíbily se ásti obyvatelstva, spíše

povrivé nežli zbožné. Pi nových volbách podlehli,

a Pasek znova zvolen za primasa mstského. Po-

užívaje nezkušenosti novotá, hledl svou moc
upevnit a utvrdit. Pevrat takto se podobal velice

násilnému skutku z roku 1483, ale tentokrát po-

krokái se stali obtí boue. Nepátelé Paškovi

byli vyhnáni z msta, a písná naízení vydána
proti všem, kdo by se oddlili ód utraquismu.^^)
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Od té doby Pasek se objevoval u veejnosti

toliko v prvodu stráže a po pt let vládl nad Prahou
v pravd tyransky — pochmurný, neúprosný, lho-

stejný jak k rozkazm krále, tak ku prosbám pro-

následovaných. V tsný spolek vešel s panem Lvem
z Rožmitála; oba shromáždili kolem sebe katolíky

a pravovrné utraquisty, kteí se protivili všelikým

novotám a páli si sblížení s ímem, jestliže by
schválil toliko pijímáni pod obojí zpsobou. V svých

prohlášeních, velmi obratn složených, zakrývali

pravé své úmysly. Správce zemský Karel z Minster-

berka, vn kolísavý, co den odporoval si v svých

rozhodnutích. Prozíravjší Ludvík byl by rád

potrestal smlce, kteí porušili jeho rozkazy a ,,myslí

jen na záhubu moci jeho a na zniení jeho". Ale hnv
jeho byl malomocný; Sigmund Polský radil mu, aby

šetil Lva; král poteboval podpory Klimenta VIL,

vdl, že v ím vylíen jest jakožto ochrance

lutheránv, i obával se, novou zbra dát svým
protivníkm do rukou. Odroil svou pomstu a

jedním z onch náhlých obrat, jakými oplývala

vláda Vladislavova, svolil ku porážce svých pátel,

vrátiv panu Lvovi úad nejvyššího purkrabí (1524).

Žalostný nezdar podniku tak šastn poatého!

Královská moc se smiovala se svým úpadem:

Ludvík pozbjrv dvry, až do konce svého života

pykal za svou slabost.

Brzo se dostavila lítost, a pece píliš pozd.

Když král chtl napravit svou chybu, jeho rozkaz
nebylo poslechnuto. Lev a Pasek, pesvdivše se

o své síle, bez trestu nadužili svého vítzství; jed-

nota se utvoila proti nim. Znova dva tábory stály

proti sob, jsouce hotovy udeit na sebe.

Zatím došly zprávy, že se Turci dali již na

útok od nkolika let pipravovaný. V ele hrozného
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vojska Soliman pekroil hranici uherskou. Ani

vi tomuto nebezpeenství nepestaly spory. Jenom
voje strany královské pirazily k vojsku; Lev a

Pasek, jichž mstivost udusila všeliký cit pro po-

vinnost a vrnost, hromadili nesnáz za nesnázi;

když konen vypravili svá vojska, vedli si tak

ryciile, že pomoc došla, když již bylo po všem.

Však Uhi nebyli jim lepším píkladem! V boji

u Moháe Ludvík proti 300.000 Turk mohl po-

stavit toliko 26.000 muž špktn ozbrojených

a špatn vycviených. Dát se do boje za takových

okolností bylo šílenstvím nebo zoufalstvím. Král

se dal do boje. Vítzství nebylo dlouho na vahách;

v pl druhé hodin dne 29. srpna 1526 podlehlo

království Uherské, o nž se tolikrát rozbíjely hordy
osmanské; tém dvou století bylo teba k odntí
jim jejich výboje. Mladý král, chtje se spasit

útkem, utonul . v moálech zátoky dunajské.

,,Není slýcháno," smutn naíká souasný leto-

pisec, ,,aby takový král tak potupn sešel se svta".
Taková-li vrnost byla mu slíbena? — Sám pan
Lev, jenž z velké ásti vinen byl katastrofou, na
chvíli pocítil snad výitky svdomí: ,,To máte,

k emu picházíme s tmi sektami rozliných bludv.
Pán Bh náš pro híchy naše ráí na nás záimutky
a tžkosti dopouštti, neb z viny se vymluviti ne-

mžeme." Kdož ví? Snad byl to jen jeden z onch
projev okázalých, jimiž udržoval své pívržence.

Smrt Ludvíkova byla poátkem hrozné krise

pro Cechy. V plném rozvratu království stálo na-

proti problému nejnebezpenjšímu: trn osiel;

komu sví zem své osudy? Na jejím rozhodnutí
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bude snad na vky záviset její štstí. Pijme-li

za krále — jak i uinila — manžela sestry Ludví-

kovy Ferdinanda Rakouského, skutkem, ne-li prá-

vem, pestane tvoit stát osamocený a samostatný,

a její osudy na píšt budou nerozlun spojeny

s osudy stát sousedních.

Této chvíle koní se stedovké djiny království

eského; nová doba poíná za vážných a smutných
okolností. Národ podléhal trestu, jaký velmi asto
zdá se být údlem národ, kteí pedstihli svou
dobu, odtrhli se od tradice a lidstvu oteveli dráhy
nové. Revoluce husitská, poatá s nadjemi nej-

radostnjšími, zdála se zstavovat po sob toliko

únavu, ssutiny a zoufalství. Národ, jenž v pravou
chvíli stál v ele ruchu evropského, zaplatí slávu

tu skoro vždy dlouhým utrpením. Jako Nmecko
po reformaci, jako Francie po roce 1789 tak i Cechy
vnitními zmatky a úpadem své moci pykaly za
slávu dob3^ou a za služby prokázané.

Jagielovci byli nástroji a spoluvinníky tohoto

krutého osudu. Za pl století dovedli na kraj pro-

pasti zemi sob svenou. Královská moc byla

oslabena a potupena, lid poroben, msta ochuzena

a ohrožena, veejný život zkažen, zízení zemské
porušeno, hospodáský pokrok zastaven, jednota

národní poškozena: to byla smutná bilance práv
minulých padesáti let. Dílo opravné, o nmž tak

šastn pracoval Podbrad, bylo znieno. Z otázek

daných žádná nebyla rozešena, z nesnází žádná

odstranna.

Od tch as zem eská dožila se dob krva-

vjších a bolestnjších, ale žádná snad nebyla osud-

njší. A pvod a
I
íinu všeho jejího neštstí dlužno

hledat práv v této dob.
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Nic zajisté nebylo ješt nenapraviteln ztraceno,

ale na píšt každá chyba mohla se stát osudnou.
A situace byla tak zapletena, že chyby byly tém
nevyhnutelné. Ke spáse zem eské bylo by teba
bývalo muž srdcem i rozumem \'ynikajících, kdežto
ona mla toliko vdce stran, vyrostlé v rozbrojích

vnitních a porušené jimi.
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z

a Poznámky k hlav IV.

s

*) Listy 'V pekladu Vinaíického str. 78.

*) Listy str. 90. Nikdy se nesmi do slova vit nákm
C moralist, ale Bohuslav jen strun vyslovuje tu svdectví

C všech vrstevník. — Bohuslav byl katolík a proto pál
„ Nmecku; byl obviován z nedostatku vlastenectví, což

je pehnáno, — ale jeho vlastenectví bylo eské, nikoli
^ slovanské.
I ') Listy pana Viléma z Pernšteina
r vynikají zdravým úsudkem, upímností, vznešeným smýš-

^
lením; ukazují, eho osvícení a vlastenetí králové mohli
dosáhnout od šlechty eské, svdí také o vážnosti nebezpe-
enství. Pan Vilém z Pernšteina cít blížit se svou po-

t slední chvíli, píše Ludvíkovi: ,,A protož nerad bych umel,
T abych toho neml oznámiti pro své svdomí, což škodného

,
V. Mti znám: ponvadž jsem V. Mt. za pána pijal; na ko-
runu dva prsty vložil, sceptrum pi korunování V. Mti
jsem držel . . . Jedné sami nerate se opouštti a škared,
což máte svého ddiného, toho nezanedbáváti. Neb jest

, již na asu, a píliš velikém, ano skrze nedbanlivosti a roz-

tržky mnohá království jsou v nic pišla. Pak jak se nyní

] v echách dje, jist k témuž jest podobné ... A já neznám,

( co se mž he již díti v tomto království, než se dje,
a toho neubývá, než pibývá." List ode dne 10. prosince

1520. Archiv eský I., str. 75. Srovnej jiný list

] ke králi ode dne 4. íjna (I b i d e m str. 74.) ,,A jest

1 toho tak veliká poteba V. IMti i tomu království, píjezdu

] V. Mti, že nemž mnoho vtší býti; neb škared hyne."

i
V listu ku panu Janovi Bornemissovi z Bezenic (I b i d. IL,

152): ,,Nehneli sebou J. Mt za mládí k svému panováni
* a k mocnému rozkazování i trestání, a v tom se J. Mt tak
< zastará: malou radost bude míti v tch královstvích, a ona

zkažena budou, nebude-li božské milosti. Neb kdež se již

roty psobí, majíce pána svého, již tu není žádné áky
k dobrému, ani k lásce ku pánu svému."

*) ,, Nerate meškati píjezdou svou a nerate se dáti

s toho žádnému svoditi, a království eského a zemi k nmu
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píslušejících nerate sob lehce vážiti; a6 budete ráiti

mocn kralovati, a tak kralovati, abj-ste ráili býti ten pán,
když ráíte ^ci: chci, aby tak bylo; a když ráíte íci:

nechci, také aby nebylo, spravedlnost pi tom obmýšlejíce.

A nevezmete-li toho V. MKá ped se v své mladosti, nikdá
dostaten V. Mt kralovati nebudete; než králem V. Mt
.-.louti budete, a jiní užívati budou, a budou initi což chtí,

a V. Mt mjte na tom dosti, že jste králem. Milý panel
ratež se toho uchovati, a toho nerate se dopouštti;
a ponvadž jste V. Mt králem, ratež kralovati, a tovaryš
ze svých poddaných sob nedlati ... A ratež ten obyej
zachovávati, dobrým dobrým se odplacovati, a tm, kdož
by toho tak nezachovávali, také rate jim V. Mt za jejich

skutky tím odplacovati, ehož by hodní byli." (Archiv
eský I., str. 74.)

^) Anna byla dcerou Gastona hrabte Kandalského
a Kateiny hrabnky z Foix; byla vychována na dvoe
Ludvíka XII.

') O této dob viz vedle Palackého, jenž se mi nezdá
dosti písným ku panu Lvovi, etné a dležité práce Rezkovy,
zvlášt Píspvky k djinám as k ý m za
král Vladislava a Ludvíka v C. es.
M. 1882. Politika pán Lvova byla velmi dvojsmyslná,
jeho povaha nebyla pímá; jeho ob^^ejem bylo rozncovat
vášn, potom divit se jejich prudkosti: ,,naped sám ohe
rozdmýchal a pak si jako Pilát ruce umýval" (str. 221).

Již výše vj'znail jsem za pední pramen pro tuto dobu
listy pana Lva z Rožmitála, uveejnné
v Archivu eském.

') R. 1516. Uvedeno od Palackého V., 2, str. 314.
*) Když se konšelové vzdávali úadu, starší a veliká

obec volili jistý poet volitel, kteí teprve jmenovali
nové konšely. Ostatn král, byl-li v zemi, vyhrazoval si

právo sázet konšely. 1514. Privilegia mst Praž-
ských str. 350.

') Písa Bartolomj neboli Bartolomj od sv. Jilji,

vbec Bartoš Písa eený, byl mštnín Starého msta
pražského. Maje obchod plátenický náležel zámožnému
stavu mstskému i dává o nm soud velmi píznivý. Jsa
ducha smlého, svobodného, živého i pronikavého, stal se

jednou z obtí tyranství Paskova; o událostech let 1524 až

1530 zstavil nám v svých pamtech líení velice pvabné
a živé. Ovšem nesmí se beze vší kritiky pijímat všecky
obžaloby, které svaluje na své protivnUcy. Zem roku

Denis-Vaniura, Kooec samostatnosti eské I. 30
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1535- Jeho sloh je prostý, nenucený, ponkud rozvláný,
vyniká výrazy a úslovími prostonárodními, vylíeni povah
jest velmi živé. Kroniku jeho uveejnil Erben r. 1851.
Peklad latinský vydal Hófler nákl. kr. uené spolenosti
1859. ,,B a r t ol o m a e u s von St. Aegidius
Chronik von Prag in der Reformzeit,
Chronica de seditione et tumultu pra-
gensi 1524."

^^) Jos. Truhlá, Humanismus v echách
v as. e s. Musea 1870, str. 370. [Srovnej téhož
spisovatele ,,Poátky humanismu v echách" v Rozpravách
akademie eské tídy II., roník I., . 4. Praha 1891.]

^^) Srovnej Jos. Truhláe, O spisech Bohusla-
va z Lobkovic. as. e s. M u s. 1878, str. 266.

^-) Vybrané spisy pana Bohuslava Ha-
sišteinského z Lobkovic v pekladu Vinai-
ckého 1836, str. XIX.

^^) [Ž doba svatému Václavu na mrav}^ ech v r. 1487.

eský peklad u \ínaického str. 124—130].
^*) Vzorem tchto pánv osvícených zdá se pan Jan

Hasišteinský z Lobkovic, jehož Zprávu a na-
uení synu jeho Jaroslavovi jsem již uvedl. (Viz

str. 282 a 304). Jsa katolíkem, ale ne fanatickým, sloužil

Podbradovi a Vladislavovi proti Matj^ášovi; na svých
cestách navštívil Benátky, ostrovy Jónské, Svatou zemi
a zstavil pvabné líení svého putování. [Otištno od
elakovského v eské Vele 1834.] ,,Zpráva a naueni
synu jeho" bylo velmi asto tiskem vydáno a nápodobeno.

^^) Bohuslav z Lobkovic str. 57.

1*) [Živý obraz žalostného úpadu vysokého uení
Pražského na poátku XVI. století líí J. Truhlá v rozprav
o mistru Václavu Píseckém v as. es. Musea
1876, str. 83—96

]

^^) [Spisovatel díla našeho pidržuje se ješt staršího

mínní literárních historik eských o rozvoji a rozkvtu
národní poesie eské v dob staré, jež však jest vyvrá-
ceno a zamítnuto novým bádáním vdeckým. Viz pojednání
V. Jagie: Gradja za Slovinsku nar. poeziju v Radu jugoslav.

akademie. Záheb 1876 Srovnej i eské Aithenaeum 1886,

str. 346—355.]
^*) [Srovnej str. 395.]
^^) O literatue eské viz nejprve slavné a mistrné

dílo Jos. Jungmanna Djiny literatury eské;
první vydání, Praha 1825; druhé velice rozšíené, ale na
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mnoze nespolehlivé. 1849; — vj'bornou a asto již uvedenou
Rukov Jirekovu, Praha 1875; Výbor z lite-
ratury eské, Praha 1 845 ; A n t h o 1 o g i i lite-
ratury eské od Jos. Jireka, Praha 1881; Sabinv
Djepis literatury eskoslovenské 186(7

napsaný velice živ i nadšen a prese všeliké mezery a omyly
velice dvtipn; K. Tieftrunka struné Djiny lite-
ratury eské, 2. vjrdání, Praha 1880; Pypina a Spa-

sovie Djiny literatur slovanských, Petrohrad 1881. [Z ru-

štiny do jazyka francouzského peloženo dílo to od prof.

A. Denisa, Paíž 1881; do jazj^ka eského od A. Kotíka,

Praha 1881.]
20) Viz str. 256.
21) [Všehrd, II., 30, vydáni H. Jireka str. 99.]
22) Ibidem str. 4 a násl.

23) Ibidem str. 162.

2*) Výbor z literatury eské II., str. 1044

a násl.

25) 1496. To jsou vlastní slova Všehrdova.
28) Mikuláš Koná z Hodíštkova t 1546,

peložil Kroniku eskou Eneáše Sylvia 15 10 — pehléd-
nuta a opravena od Veleslavína 1585. — Lucinovu e*
o rozliných stavích 1507 a j. Oldich Velenský
z Mnichova f po roce 1532, vydal peklady z Laktantia

Firmiana, Erasma Rotterdamského, Marsilia Ficinského aj.

Jan eška f ^si 1547, ei hlubokých mudrc okolo

r. 1500. eho Hrubý z Jelení f 1514. peklady
z Petrarkjr, Vally, Pontana, jednotlivá díla Ciceronova,

sv. Basilia, Cypriana a j.

2^) O. Kaemmel, Zur Beleuchtung der
Czechisirung Bóhmens im XV. J a h r h.

v Mitth. des Vereins fiir Gesch. der Deutschen in Bóhmen
1877 str. 85.

2*) Srovnej v témže sborníku Lipperta, Die Cze-
chisirung der bohm. Stádteim XV. J a h r h.,

1867, str. 174. Slab<- odpor, jímž se mšanstvo bránilo

vítzství živlu slo\anského, vysvtlí se hlavn tím, že toto

vítzství pipravovalo se již dlouho; oiigarchie nmecká
tvoila od poátku XV. století jen lehkou vrstvu, pod níž

se skrývala massa lidu eského. Lehce pochopíme, že vliv

nmecký nezmizel úpln. Práva mstská na dlouho jsou

toliko peložené dávné obj-eje nmecké. Až do doby
Ferdinanda I. msta, spravující se právem magdeburským,
v pípadech tžkých žádají za pouení soud saských.

30*
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2»)Scriptores rerumLusatic. III., str. 482.
^'') Zápisy Plzeské zr. 1500. Uvedeno od

SaDiny str. 700.
31) V. Feistner, Gesch. der kg. Stadt Aus-

sig bis zum Jahre 1547. — Liberec 1883.
3-) Nmci zabírají již krajinu souvislou mezi Chebem

Kinžvartem, Ostrovem, Hrozntínem, Písenici a Chomou-
tovém, pásmo Krušných hor až po Králv Kámen (jenž

dlouho byl ástkou ech), poíí eky Nisy a výbžky
Ještdu, dležité ostrvky pi hranici moravské, zvlášt
krajinu Nmeckobrodskou. Tu je tém jediné místo, na
kterém drža^"a nmecká jest dnes mén rozsáhlá než v XV.
století. — Srovnej Šolce, Národnost eská, Praha
1881; Bendla, Die Deutschen in Bóhmen,
Máhren und Schlesien, Víde 1884, Schlesingera,

Geschichte Bóhmens str. 427 a násl., Praha 1870;
Nauný slovník i. echy; Lipperta, Die C z e-

chisirung der bóhm. Stádte, 1867; Pelzla

Geschichte der Deutschen und ihrer
Sprache in Bohmen Praha 1788; Dobrovského,
Geschichte der bóhm. Sprache, Praha 1792.

3') Butzbach, Chronica eines fahrenden
S c h ii 1 e r s, ezno 1S69.

3*) V š e h r d, str. 453.
3^) Zízení zemské krále Vladislava II. H. 7.

'*) ^'šehrd, str. 134.

") Geschichte Bóhmens, str. 436.
^') Gninhagen, Geschichte Schlesiens I.

str. 391. ,,V XV. století dobrá tetina Slez jest znova do-

byta od kmene slovanského" (str. 396.).

^') Slováci e eskou nazývají ješt jazykem bi-

blickým; kázaní u nich koná se jazykem eskjan, a na farách

a na nkterých zámcích bible v-ydaná od brati eských
chová se jako vzácná památka. Pív Nástin poli-
tické a literární historie Slovák v Slo-
vanském Sborníku, 1875.

*") Rezek, Geschichte der Regierung
Ferdinand I. in Bohmen, Praha 1878, str. 29.

*^) Viz Rezkovo pojednání: Spor o eský hlas
pi volb císae Karla V. r. 1519 v as.
C e s. M u s. 1882, str. 364.

*2) [Viz rV. kap. t. r. kroniky Dalimila, kde šlechtický

skladatel její v ústa knžny Libuše vkládá krásné a jadrné

zásady vlastenecké. Srovnej i kap. 106J.
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*•') Uvedeno od Sabiny v Djepise literatury
eskoslovenské str. 643.

**) O událostech za posledních let vlády Ludvíkovy
viz Staré letopisy es. str. 454 a násl.; Bartoše

str. 17 a násl.; Palackého V 2.; Rezka, Ferdinand I.

*^) Podrobnji o událostech tchto promluvíme v druhé
hlav II. dílu pi uvedení reformace do Cech.
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